
   STAMBULA MAIJĀ MAGNOLIJU ZIEDĒŠANAS LAIKĀ 

                                   30.04-03.05.2023 (4  dienas) Cena 570 EUR  

 

 

30.04.2023    Svētdiena 

 10:30 pulcēšanās Rīgas lidostā  

 12.25 – 15.25 lidojums Rīga – Stambula Lidojam  ar 

AirBaltic  

  Transfērs uz viesnīcu, iekārtošanās viesnīcā, vakara 

pastaiga. 

  Stambula – kādreizējā grieķu kolonija Bizantija pie Bosfora 

jūras šauruma, vēlākā Bizantijas impērijas galvaspilsēta 

Konstantinopole, tagad lielākā Turcijas pilsēta ar apmēram 

14 milj. iedzīvotāju. Dinamiska metropole ar UNESCO 

aizsargātu vecpilsētu Stambulas iepazīšana (kājām vai 

sabiedrisko transportu) 

 Sultanahmetas rajons – pilsētas vēsturiskais centrs, kurā 

atrodas Osmaņu stila dzīvojamās mājas un Stambulas 

ievērojamākās celtnes - Zilā mošeja,  

 Svētās Sofijas katedrāle – savulaik vislielākā baznīca 

kristīgajā pasaulē un viens no pasaules arhitektūras 

šedevriem, celta 6. gadsimtā un pieredzējusi vairākkārtējas 

pārbūves, šodien – mošeja.  Nakts viesnīcā  

 

01.05.2023 Pirmdiena, brokastis viesnīcā 

 

 Topkapi pils komplekss – sultānu un harēma sieviešu 

dzīvesvieta 400 gadu ilgā laika posmā no 15. - 19. gadsimta 

vidum, impēriskā dārgumu un relikviju glabātava ar četriem 

pagalmiem, dārziem un lielisku skatu uz Bosforu.  

 Austrumu kolorīts, krāsas, smaržas un garšas Lielajā tirgū 

(Grand Bazaar).  

 Bazilikas cisterna – viena no vēsturiskajām Stambulas 

pazemes ūdenskrātuvēm. 

 Stambulas Āzijas krasts (autobusa ekskursija) apmeklējot 

Stambulas lielāko mošeju Büyük Çamlıca Camii  

 Turku nakts – mūzikas šovs un vakariņas ar tradicionālu 

Turcijas reģionu tautas mūziku, folkloras programmu, 

vēderdejotājas priekšnesumiem. Nakts viesnīcā  

 

 

02.05.2023 Otrdiena, brokastis viesnīcā  

 

 Turpinām Stambulas iepazīšana (kājām vai sabiedrisko 

transportu) 

 brauciens ar kuģīti pa Bosfora jūras šaurumu. Kruīzs starp 

Āziju un Eiropu, aplūkojot. 

 Osmaņu impērijas sultānu un prezidenta Ataturka rezidence 

Beijerbelī pilis, iespaidīgos Bosforas tiltus, Anatolijas 

cietoksni, zvejnieku būdiņas un bagātnieku villas jūras 

krasts. Garšvielu tirgus(Ēģipes tirgus) 



 Taksim-Istikal iela (iepirkšanās) 

 gadsimtu gaitā pilsētas komerciālās daļas nemainīgu slavu 

saglabājušais Bejoglu rajons ar 14 gs. pilsētas 

nocietinājumu sistēmas fragmentu - Galatas torni 

  vakariņas Zivju restorānā  

 

03.05.2023 Trešdiena, brokastis viesnīcā  

 brīvais rīts Stambulā suvenīru iegādei 

  ~12.00 transfērs uz lidostu. 15:35 – 18:35 lidojums 

Stambula – Rīga ar airboltic . 

Ceļazīmes cenā ietilpst: 

 airboltic lidojums  Rīga – Stambula – Rīga, lidostu nodokļi, 

rokas bagāža 8 kg, nododamā bagāža 23 kg; 

  transfērs no/uz lidostu Stambulā , transporta pakalpojumi;  

  nakšņošana divvietīgās istabās *** viesnīcā ar dušu/WC, 

brokastīm;  

  programmā minētie transfēri - pārbrauciens ar komfortablu 

autobusu; 

  vietējā gida (latviešu  valodā), grupas vadītāja pakalpojumi;  

  ceļojuma  apdrošināšana, kas ietver Covid-19 riska segumu 
nepieciešamā, senjoriem pēc 65 gadiem , piemaksā; 

 sabiedriskā transporta karte+ kruīzs pa Bosforu 

       Izmaksas par programmu  EUR  570 
 

Maksāšanas kārtība: 

 
 iemaksa, piesakoties-EUR 200,-    

 līdz 03.02.2023. -EUR  200,-  

 līdz 01.03.2023. -EUR 170,-  

  Ceļazīmes cenā neietilpst:   

 ieejas maksas objektos; 

 pusdienas, vakariņas izmaksas varētu būt EUR~ 20;  

 Paldies šoferim un apkalpojošajam personālam ~10 

EUR 

Iespējamie papildu izdevumi: (1 pers.) 

 pārējās ēdienreizes; 

 Turku vakars: tiks precizēts; 

 Topkapi pils ieejas maksa: EUR 25; 

 Dolmabahče pils ieejas maksa: 20 EUR; 

 piemaksa par vienvietīgu numuriņu: 120 EUR (ja persona vēlas dzīvot vienvietīgā numuriņā vai,  

 ceļojumā nepiesakās cits braucējs ar ko varētu dalīt divvietīgu numuriņu) 

 Papildu izdevumu cenas var mainīties!!! 

 Valūta: 1 TRY (Turcijas lira) = ~ 0.06 EUR. 
 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti:  

 LR pilsoņa pase, kas ir derīga vēl 6 mēnešus pēc ceļojuma beigām.  

 Papildus dokumenti nepilngadīgajiem: dzimšanas apliecība vai notariāli apstiprināta tās kopija. Ja ceļo 

bez vecākiem - notariāli apstiprināta viena vecāka atļauja. 

 LR nepilsoņiem iebraukšanai Turcijā ir nepieciešama vīza!  

 Par vīzas kārtošanas formalitātēm un izdevumiem lūdzu savlaicīgi interesēties  

                                                                                                                    “E.B.TŪRISMA BIROJS”  



Pievērsiet uzmanību:  

Ceļošanai izmantojam tikai PASES, tām jābūt derīgām vēl 6 mēnešus pēc atgriešanās! 

 Svarīgi : 

 atteikšanās no ceļojuma, atteikšanās datums līdz 05.02.2023; 

 atteikšanās  pēc 01.03.2023 tiek zaudēta visa summa;  

 iemaksāto summu līdz 23.03. 2023. iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētajā 

ceļojumā. 

                                        Grupas vadītāja no Latvijas - Elvīra Bāliņa 

 

 

 Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu 

ietvaros nodokļu un nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu 

sniedzēja. 

 

        E.B. TŪRISMA BIROJS  

                       Tel. +371 26545557, Limbaži, ebturisms@inbox.lv.;www.ebturisms.lv 

Elvīra Bāliņa 
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