
Azerbaidžāna - Austrumu pērle! 
2023. gads.20.08-31.08. EUR 1290,00 

 

 

1. diena, 20.08. - svētdiena 

Sveika, Azerbaidžāna! 

Satikšanās Rīgas lidostā ar pārstāvi 2 h pirms lidojuma. 

Tiešais lidojums ar airBaltic: Rīga – Baku, plkst. 23:15-05:05 (4 h 50 

min.). 

 
Esam Azerbaidžānas galvaspilsētā Baku, lielākā Kaukāzu un Kaspijas 

jūras piekrastes pilsēta un osta. Baku atrodas 28 m zem jūras līmeņa un 

ir lielākā pilsēta pasaulē, kas atrodas zem jūras līmeņa! 

Transfērs uz viesnīcu. Nakšņošana viesnīcā 4*, Baku. 

 
2. diena, 21.08. - pirmdiena 

"Ievads Baku"- apskates ekskursija. Pilsēta , kas apvieno mūsdienu 

dzīves dinamiku un bagātas kultūras tradīcijas. To sauc savādāk: "vēju 

pilsēta", "Austrumu Parīze" - un visas šīs īpašības būs patiesas. 

Brokastis. 

~ 13:00 Dosimies iepazīt Azerbaidžānas galvaspilsētu - Baku. 

Pilsēta, kas apvieno mūsdienu dzīves dinamiku un bagātas kultūras 

tradīcijas. To sauc savādāk: "vēju pilsēta", "Austrumu Parīze" - un visas 

šīs īpašības būs patiesas. Baku pārsteidz ar savu kontrastu: jaunākie 

rajoni un biznesa centri mijas ar vēsturiskiem kvartāliem, un tas viss ir 

piesātināts ar unikālu austrumniecisku piegaršu. 

 
Azerbaidžānas galvaspilsēta, kas ir slavena ar savu vēsturi, un tās vecā 

daļa - Icheri Sheher(UNESCO) – kurā jūt vēstures elpu n, tāpēc to bieži 

sauc par "Baku Akropoli". Atrodoties šajā Baku rajonā, jūs, šķiet, esat 

atgriezies viduslaikos. Šķiet, ka laiks ir apstājies, un šis iespaids tikai 

pastiprinās, ieraugot paklāju tirgotājus, tos tirgo tieši uz zemes, senās 

pirtis, kas pārdzīvojušas vairāk nekā vienu gadsimtu, un grezno veco 

Širvanšahu pili (UNESCO). Šeit atrodas arī pilsētas vizītkarte, tās sirds ir 

Jaunavas tornis (UNESCO), kura vēsturi apvij leģendas, un daudzi citi 

vēstures ielas, kur filmēta filma "Dimanta roka"; - mākslinieka Ali Šamsi 

darbnīca, kuru vienkāršā tauta iesauca par "basajām kājām"; 

gubernatora dārzs, miniatūru grāmatu muzejs. Lai turpmāk, labāk izjustu 

Azerbaidžānas virtuvi -svētku vakariņas nacionālajā restorānā. 

Nakšņošana viesnīcā ****, Baku 

 

3. diena, 22.08. – otrdiena 

Brokastis. 

Gubustan, Khinalig ciems. Kaukāzu kalnos! 

Mūsu ceļojums turpinās dosimies uz "Gobustan" uz paleolīta laikmetu. 

Vēl pagājušā gadsimta sākumā tas bijis neliels kalnu ciemats, kurā 

darbojušās akmeņlauztuves. Darbu Laikā kāds no strādniekiem 

pamanījis neparastus zīmējumus uz akmeņiem. 

Pēcāk zinātnieki izpētījuši unikālos klinšu gleznojumus jeb petroglifus, 

informācija par seniem cilvēkiem, kas kādreiz šeit dzīvoja. 



Gobustānas petroglifi tika atklāti XX gadsimta 30. gados, un šobrīd to ir 

jau vairāk nekā 6 tūkstoši (uz 1000 akmeņiem). 

Šie gleznoju, zīmējumi ir no X. līdz XVIII. gadu tūkstoti pirms mūsu ēras. 

No zīmējumiem var skaidri izsekot visai cilvēka evolūcijai. Kalnu kazu 

medību ainas, rituālā deja ar šķēpiem – tas ir senākais laika posms, 

mezolīta laikmets. 

Nacionālā parka teritorija esošajā kafejnīcā pusdienās nogaršosim 

nacionālos plācēnis kutabi kopā ar kādu gardu tēju (pašiem) 

Pēc tam dosimies uz unikālu dabas parādību, viens no pasaules 

brīnumiem - Dashgil dubļu vulkāni. Šķiet, ka burbuļojošie un rūcošie 

krāteri rada savu mūziku. Panorāma un ainavas apkārt rada iespaidu, ka 

mēs atrodamies uz planēts -Marss. Nakšņošana uz viesnīcu**** 

 
4. diena, 23.08. – trešdiena 

Brokastis. 

Šajā dienā dosimies uz kalnaino reģionu Gabala “Azerbaidžanas 

Šveice”. Tie būs satriecoši dabas skati, nereālas ainavas, dabas objektu 

pārpilnība. Būsim senā amatnieku ciemā Lagich 1320 m. v. j.l. Senais 

ciems Laģic - oriģināls persiešu pilsētceltniecības un arhitektūras 

piemineklis, kas atrodas uz dienvidiem no Lielās Kaukāza kalnu nogāzes, 

ar bruģētām ieliņām un vecāko kanalizācijas sistēmu tā ir vairāk, ka 

1500 gadus veca. Ciems atpazīstams kļuvis ar savām neskaitāmajām 

amatnieku darbnīcām, kur amatnieki savas zināšanas nodod no paaudzes 

paaudzē. Dosimies pastaigā pa šaurajām Laģic ieliņām, iepazīstot 

dažnedažādus meistarus - ādas, koka, paklāju audējus, gravierus, 

podniekus, kalējus un metāla gravierus. 

Būsim Girdimanchay upes kanjonā apmeklēsim piekaramo tiltu. 

Brauciens Tufandag kalnā ar gaisa tramvajiņu. Nohur kalnu 

ezers Nohurgishlag ciematā Gabalā. 

Dosimies uz Gabalu - bijušo Kaukāza Albāņu galvaspilsētu Azerbaidžānas 

ziemeļos. Daba, meži un slēpošanas kūrorts padara Gabalu par vienu no 

skaistākajām vietām Azerbaidžānā, tādēļ to dēvē par "Azerbaidžānas 

Šveici". 

Azerbaidžānas vīna degustācija "Savalan Winery" - kopš tā dibināšanas 

2007. gadā, Savalan ir kļuvis par vienu no populārākajiem augstas 

kvalitātes vīna ražotājiem Azerbaidžānā. Vīnogulāju lauki atrodas diezgan 

augstu kalnos , un vīnogu ķekari saņem lielu saules gaismas daudzumu, 

tur aug siltumu mīlošas vīnogu šķirnes, tostarp sarkano Alicante 

Boucher. Degustācija un labas vakariņas. 

Pēc gardām vakariņam vēlu vakarā dodamies uz Šeki pilsētu. 

Nakts viesnīcā.*** 

 
5. diena, 24.08. – ceturtdiena 

Brokastis. 

Dodamies iepazīt seno un noslēpumaino pilsētu Šeki, 

Pilsēta ir viena no kādreiz ievērojamākajām Austrumu pilsētām un viena 

no senākajām Aizkaukāza pilsētām. Atrodas 700 m virs jūras līmeņa, tās 

forma atgādina amfiteātri - to no visām pusēm ieskauj kalni un ozolu 

mežu audzes. 



Šeki bija būtisks apstāšanās punkts Zīda ceļā. Karvan Sarajus jeb 

karavānu apstāšanās vietas atradās ik pēc 42 km, jo tieši tik vienā 

dienā varēja noiet kamielis. Pastaigāsimies pa bruģētajām Šeki ielām 

(UNESCO), lai izbaudītu autentisko atmosfēru, apbrīnotu ēku sarežģīto 

ķieģeļu rakstu un apskatītu vēsturiskās relikvijas . Šeki 

Halvas meistardarbnīcu - šeit top Azerbaidžānas slavenais gardums. 

Apskatīsim viduslaiku cietoksni, Hana vasaras rezidenci ar iespaidīgām 

freskām - līdz pat 24 m garumā. Talantīgu amatnieku darinājumi: podi, 

cepures, miniatūras lādītes un nacionālie instrumenti. Prasmes tiek 

nodotas no paaudzes paaudzē. Brīvais laiks, lai iegādātos kādu 

suvenīru. 

Apciemosim Khvalvachi (māla trauku veidotāji), traukus vēl tags 

izmanto šeki virtuvē. 

Pusdienas un Vakariņas. Nakts viesnīcā*** 

5. diena, 24.08. – ceturtdiena 

Brokastis. Turpinām iepazīt Šeki un dosimies mācīties vēsturi, viens no 

senajiem un lieliski saglabātajiem Šeki arhitektūras pieminekļiem, tas 

ir albāņu templis Kišas ciemā, templis ir mūsu ēras I. gadsimta, laiks 

kad Azerbaidžāna bija daļā no Albānijas Kaukāza daļas . Mēness 

Templis ir uzbūvēts uz veciem pamatiem, norvēģu arheologi 

konstatēja, ka Kišas ciema, baznīca ir “visu baznīcu māte austrumos” 

.Tad būs pusdienu pauze . Dodamies tālāk Baku virzienā, bet pa 

ceļam viens skaists ūdenskritums Khal -Khal, strautu mirdzums, 

plūstošā ūdens dziedāšana, svaigs gaiss ,foreļu pārpilnība-Tā ir 

Azerbaidžānas pasaka. Atstāsim, šo skaisto vietu un dodamies tālāk 

pa ceļam apmeklēsim Diri Baba mauzoleju Marazā un Jumas mošeju - 

vecāko Kaukāzā, kas atrodas Šamaki pilsētā. Vēsturiski pati pirmā 

mošeja piederēja Širvanas arhitektūras skolai ,uzbūvēta 126. gadā,( 

743-744g.) tieši, tajā tālajā laikā Azerbaidžānas teritorija sāka būvēt 

mošejas. Dodamies uz Baku. Nakts viesnīcā**** 

6. diena, 25.08. – piektdiena 

Brokastis. 

Šajā dienā, Mūžīgi degošais Yanar Dag uguns kalns - aktīvs dabas 

gāzes avots, kas nepārtraukti liesmo kalna nogāzē Abšeronas pussalā 

netālu no Baku. 

Ekskursija uz Ateshgah jeb uguns templi. Templis tika uzcelts vietā, kur 

caur augsni no pazemes pastāvīgi sūcas dabasgāze, ko var dēvēt par 

„degošo zemi”. Senais templis ir daļa no Zoroatrisma - vienas no 

senākajām reliģijām, kurā pielūdza mūžīgo liesmu. Arī Azerbaidžānas 

nosaukums ir radies no vārda “Azer”, kas tulkojumā nozīmē “uguns”. 

Dodamies atpakaļ uz Baku. 

Pusdienas. 

Brīvais laiks. 
 

Vakarā tiekamies ekskursija “Baku vakara gaismas”. Iepazīšanās ar 

pilsētu sāksim skaistākajā laikā , jo tāpat , kā visas austrumu pilsētās, 

dzīve šeit ir ļoti aktīva un sākās vakarā. Baku bulvāris, pastaigāsimies pa 

Baku Venēcijas kanāliem unikālā paklāju muzeju ēka, ar funikulieri 

pacelsimies Kalnu parkam-pilsētas augstākais punkts .Sakaista 

panorāma , skats uz naksnīgo Baku. Iespaidīgā Baku vizītkarte “Liesmu 

torņi”-modernas ēkas kas iemieso valsts simbolu -liesmojošās liesmas 

un tad jau atpakaļ uz viesnīcu. Nakts viesnīcā *** 



7. diena, 26.08. – sestdiena 

Brokastis. 

Pavadām dienu Baku, dodamies uz vienu no modernākajām ēkām 
Geidara Alieva vārdā nodēvēto kultūras centru, kas ir viens no pasaules 

šedevriem. Daudzi cilvēki pirmo reizi ieraugot šo kompleksa dizainu, 

nespēj noticēt savām acīm - cik iespaidīgs tas ir! Ēkas arhitekte Zahas 

Hadidas. Baltajā ēkā, kas iemieso valsts labklājību un stabilitāti, 

atrodas valsts līdera Heidara Alijeva muzejs, kurā tiek prezentēti 

eksponāti no viņa personīgajām un ģimenes kolekcijām, kā arī 

daudzas mūsdienu mākslinieku un arhitektu izstādes, automašīnas 

,kurās , kā valsts vadītājs brauca Padomju Savienībā, izstādi mini 

Azerbaidžāna , Azerbaidžānas paklāji, lelles mākslā, nacionālie mūzikas 

instrumenti un daudzi citi. Pēc tam mēs turpināsim savu iepazīšanos 

citā unikālā muzejā - Azerbaidžānas nacionālā paklāja muzejā.Unikālā 

ēka rullī salocīta paklāja formā mūs iepazīstinās ar vairāk nekā 14 000 

unikāla un sena amata eksponātiem. 

Brīvais laiks. Nakts viesnīcā **** 

 

 

 

 

 

 

8. diena, 28.08-svētdiena 

Brokastis. 

Brīva diena, iepirkšanās, atpūta, laiks sev! 

Nakts viesnīcā **** 

 
9. diena, 29.08.-pirmdiena 

Brokastis. 

Skaistā dienā , atpūta labiekārtotā pludmalē . 

Baku pludmales ir maksas pakalpojums (5-30 manati)– baudīsim 

jūru, sauli.. 

Pēc pludmales, atpūta, pucēšanās svētku vakariņām. 

Nakts viesnīcā **** 

 

 
10. diena, 30.08. -Otrdiena 

Brokastis. 

Šajā dienā apmeklēsim nacionālo tirgu, kas neatstās vienaldzīgus ar 

savu garšvielu pārbagātību, Kaspijas melnajiem ikriem, karsti un auksti 

kūpinātām zivīm, sieriem, Azerbaidžānas tēju, nacionālajiem 

saldumiem, riekstiem, žāvētiem augļiem, “baklavu “un, pats galvenais, 

svaigi spiesta granātābolu sula, svaigi sezonas augļi un dārzeņi . 

Atgriežamies viesnīcā, brīvais laiks. Krāmējam somas un pabaudām vēl 

Baku skaistākās vietas. 

 

 
11. diena, 31.08-Trešdiena 

Viss mīļie draugi, paldies viesmīlīgai Azerbaidžānai , dodamies mājās 

Transfērs uz Baku lidostu. plkst. 3.00 

Tiešais lidojums mājup: 

Baku - Rīga, plkst. 06:00-10:10 (5 h 10 min.). 

Sveika, Latvija! 



Cenā iekļauts: 

• tiešais lidojums ar aviokompāniju airBaltic: Rīga-Baku-Rīga (ekonomiskā klase), ēdieni un dzērieni 

lidojumu laikā par papildu maksu; 

• nododamā bagāža līdz 23 kg personai, rokas bagāža līdz 8 kg personai; 

• Azerbaidžānas e-vīza: Vīzu noformēšanai līdz 24.07.,jāiesniedz pase (tā tiks ieskenēta un atdota), 2 foto 

(3.5x4.5 cm), aizpildīta vīzu anketa. Var nokārtot internetā 3 dienu laikā: https://evisa.gov.az/en/; 

• ceļojumu veselības apdrošināšana uz brauciena laiku, BTA 

* Personām līdz 64 g.- optimālā programma ir iekļauta cenā ; 

* Personām no 65 -74 g. jāpiemaksā +18.00 EUR - optimālā programma ; 

• grupas vadītāja latviešu valodā un vietējā krieviski runājoša gida pakalpojumi; 

• visi programmā minētie transfēri un pārbraucieni; 

• ieejas maksas objektos; gaisa tramvajiņš Gabalā, Jaunavas tornis, Shirvanshahs pils, paklāju 

muzejs, Geidara Alieva kultūras centrs; 

• 11 naktis 3*-4* viesnīcās ar brokastīm ; 

• 3 pusdienas,2 vakariņas; 

• 1 vīna degustācija+ vakariņas ; 

• 1 dzeramā ūdens pudele dienā pārbraucienu laikos. 

 
Iespējamie papildu izdevumi: 

• ieejas maksa labiekārtotā pludmalē pie Kaspijas jūras: tiks precizēts; 

• pārējās ēdienreizes un dzērieni ēdienreižu laikā: pusdienas restorānā: ~ 18 USD, vakariņas restorānā: 

~ 24 USD; 

• personīgie izdevumi un dzeramnaudas; 

• piemaksa par vienvietīgu numuriņu: 210 EUR (ja persona vēlas dzīvot vienvietīgā numuriņā. 

• Papildu izdevumu cenas var mainīties. 
 

Valūta: 1 AZM (Azerbaidžānas manats) = ~ 0.55 EUR. 

 

 

 
Ceļojumam nepieciešamie dokumenti: 

LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra un ir derīga vismaz 6 mēnešus pēc atgriešanās. 

Nepilngadīgajam (līdz 18 g.) ceļojumā līdzi jābūt pasei un dzimšanas apliecībai vai notariāli apliecinātai kopijai. 

Ja nepilngadīgais ceļojumā dodas bez vecākiem vai pavadošā vecāka pasē nav ieraksta par radniecību ar 

bērnu, nepieciešama notariāli apstiprināta pilnvara. 

 
Ceļošanai ārpus Šengenas zonas valstīm nav izmantojamas Latvijas pilsoņu un nepilsoņu pases, kas izsniegtas 

ar derīguma termiņu 50 gadi! 

 
Ceļojuma pasūtīšana, maksāšanas kārtība: 

• Pieteikums ceļojumam, norādot precīzus braucēju datus (vārds, uzvārds) vai (vārds, uzvārds, personas 

kods, pases numurs un derīguma termiņš. Personas kodu un dokumenta datus var pievienot 

rezervācijai arī vēlāk); 

• veikt 300 EUR personai avansa iemaksu; 

• otrā iemaksa 500 EUR personai jāveic līdz 01.05.2023.; 

• pilnīgs norēķins jāveic līdz 01.07.2023. 

• Savstarpēji rakstiski vienojoties, minētie ceļojuma samaksas noteikumi var būt arī citādi. 

• Ja ceļojuma maksa netiek veikta līdz maksāšanas kārtībā norādītajiem datumiem, E.B.TŪRISMA BIROJS 

ir tiesības anulēt rezervāciju iepriekš par to nebrīdinot. 

 
Atteikšanās no ceļojuma: 

Ceļotājs jebkurā brīdī pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma var izbeigt kompleksā tūrisma 

pakalpojuma līgumu, samaksājot sekojošu līguma izbeigšanas maksu: 

• Ja līdz braucienam atlikušas vairāk nekā 100 dienas, tiek ieturēta rezervācijas maksa; 

• Ja līdz brauciena sākumam atlikušas 100-75 dienas, tiek ieturēti 50% no ceļojuma summas; 

• Ja 75-45 dienas, tiek ieturēti 75% no ceļojuma summas; 



• Ja līdz braucienam atlikušas mazāk kā 45 dienas, tiek ieturēti 100% no ceļojuma summas. 

 
Iemaksāto naudas summu ir iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā. Aviobiļetei 

vārda maiņa iespējama ne vēlāk kā 7 dienas pirms ceļojuma par papildu maksu: 70 EUR. 

 
Papildu informācija: 

• E.B.TŪRISMA BIROJS ir tiesīgs mainīt dienu kārtību un ekskursiju secību ceļojumā. 

• Ja ceļojumā dodaties viens un nav ar ko kopā izvietoties viesnīcas numurā, tad ir jāpiemaksā par 

vienvietīgu numuru. E.B.TŪRISMA BIROJS piedāvā iespēju piemeklēt istabas biedru/i. 

• Iespējamas nelielas grafika izmaiņas, vēla ierašanās viesnīcā un atgriešanās mājās sakarā ar 

neparedzētiem apstākļiem (nelabvēlīgu ceļu satiksmes situāciju vai aviokompānijas reisa kavēšanās 

rezultātā). 

• Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, valūtas kurss, kā arī programmā norādītie laiki ir orientējoši 

un var mainīties. 

• Ceļojuma cena var palielināties LR likuma “Par PVN” izmaiņu gadījumā, kā arī saistībā ar ceļu vai 

lidostu nodokļu, degvielas cenu sadārdzinājumu un ASV dolāru kursa pieaugumu. 

• Minimālais dalībnieku skaits, kas nepieciešams kompleksā pakalpojuma sniegšanai ir 15 dalībnieki. 

Grupā plānoti 20 dalībnieki. 

• Programma sastādīta saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem nr. 380. 

• Ceļojumu izpilda tūrisma operators E.B.TŪRISMA BIR0JS . 

• Brauciens tiek organizēts atbilstoši tiem sanitāri epidemioloģiskajiem norādījumiem, kādi ir šobrīd 

spēkā. Ja kāds objekts Covid-19 neparedzamu apstākļu dēļ nav pieejams apskatei vai sarežģī tekošu, 

normālu pārējo objektu apskati, tas tiek aizvietots ar citu. 

 

 
Lai mums jauks ceļojums! Zvaniet +371 26545557 ;rakstiet e-pats: ebturisms@inbox.lv 

ELVĪRA BĀLIŅA 

mailto:ebturisms@inbox.lv

