BRILJANTU KARALIENE ABU DABĪ
un Persijas jūras kruīzs ar MSC Bellisima

1.diena 6.03.2020
AVIO 12.15 - 15.15
AVIO 18.55 –00.35

”Ceļojums ir sācies”
Rīga – Stambula ceļā 3h, pārsēšanās laiks 3h 40 min
Stambula - Abu Dabi ceļā 4h 40min

2.diena 7.03.2020
”AAE galvaspilsētā — Abū Dabī”
Ierašanās lidostā, transfērs uz viesnīcu.
Brokastis. Abū Dabī — Apvienoto Arābu Emirātu galvaspilsētu, otru lielāko AAE pilsētu.
2007. gadā Abū Dabī tika atzīta par bagātāko pilsētu pasaulē! Apvienoto Arābu Emirātu
bagātākais emirāts, kas ilgu laiku sponsorēja Dubaijas attīstību, bet tagad ir ķēries klāt pie
savas pilsētas uzlabošanas un utopisku projektu radīšanas, iemantodams iesauku Arābijas
dārgakmens.
Izmantojot tūristu autobusu Hop on Hop of mēs varam apmeklēt visas nozīmīgākās vietas
pilsētā.
Šeiha Zajeda mošeja - ar apbrīnojamiem 82 kupoliem un 1000 marmora kolonnām, šī ir
viena no skaistākajām mošejām pasaulē
Emirates Palace Le Vendome restorānā iespējams padzert kafiju un kūka ar zelta
putekļiem. Galeria, Al Ain paradīzes dārzs, Markazines parks – biznesa centrs, debesskrāpji
un brīnišķīgas strūklakas. Heritage village – brīvdabas muzejs.
Nakts viesnīcā.
„Laiks doties Persijas jūras kruīzā”
3.diena 8.03.2020
Brokastis. Ap pulkstens 11.00 dodamies uz ostu, lai varam reģistrēties kruīzam. Mūs gaida
MSC kompānijas jaunais kuģis „Bellisima”! Uz kuģa šovu programmas, sauļošanās krēsli,
baseini, džakuzi…
Nakts izvēlētajā kajītē.
4.diena 9.03.2020
Sir Ban Yas 7.00 – 17.00
Atpūta vienā no Emirātu pludmalēm. Sauļošanās, peldes, iespējams piedalīties rīta
vingrošanā u.c. piedāvātos kuģa pasākumos.
5.diena 10.03.2020
Diena uz kuģa
Sauļošanās, peldes baseinos vai relaksācija džakuzi, par papildus maksu var paņemt kādu
SPA procedūru, spēles uz kuģa klāja u.c.

6.diena 11.03.2020 Muscata 7.00 – 17.00
Muskata ir pazīstama kā viena no pasaules lielākajām ostām kopš Senās Romas. Ko darīt
šajā vietā, ir vairāki piedāvājumi no kruīza kuģa…
1) 4 h ekskursija pa Muskatu
2) 8 h ekskursija uz Omānas viduslaiku galvaspilsētu Nizvu , Jarbin pili un pieturvieta
pie Bahlin cietoksņa, kas ir pirmais un vecākais cietoksnis Omāna, celts islāma stilā.
Pusdienām Falaj Daris Hotel Nizvā.
3) Safari ar džipiem
4) 6h relaksācija viesnīcā Grand Hyatt Hotel
7.diena 12.03.2020
Khasab. Omāna 8.00 – 18.00
Khasab atrodas Mussandamas piekrastes ziemeļu galā, Hormuzas šaurumā. Pazīstama kā
„Arābijas Norvēģija”. Pateicoties savai krāšņajai piekrastei, pussala piedāvā unikālus skatus
šajā zemes nostūrī, šaurums stiepjas dziļi iekšzemē kā fjordi. Izbaudiet krēmveida
kaļķakmens klintis kas ir kontrasts ar tirkīza krāsas zilajiem ūdeņiem.
Iespējams doties ar džipiem 4X4, 4 stundu braucienā tuksnesī.
Gatavojieties elpu aizraujošam ceļojumam uz Jebeli Harimu, kas burtiski tulko kā
“Sieviešu kalns”. 2,097 m augstumā tā ir augstākā virsotne Musandamas pussalā. Ceļojums
uz Jebeli Harimu jūs aizvedīs garām kalnu ciematiem, sulīgiem akāciju mežiem un sezonas
ūdensceļiem, tā saucamiem wadis, kas ir raksturīgi reģionam. Apmēram stundas brauciena
attālumā atrodas beduīnu ciemats Sayah, kas atrodas 914 m augstumā un kuru ieskauj palmu
birzis. Tas ir viens no gleznainākajiem ciemati Musandamas pussalā. Pēc apstāšanās, lai
baudītu idillisku vidi un fotografētu, ceļojums turpinās Jebel Harim, te būs lieliski
panorāmas skati no kalna virsotnes. Tālāk dosimies uz Khawr Najid, no kura paveras lielisks
skats uz Indijas okeānu.
8.diena 13.03.2020 Dubaja 9.00 – 23.59
Iesaku: Ar tūristu autobusu Hop on – Hop of (sarkano līniju) doties apskatīt Dubaju.
Dubaja – tuvo Austrumu tirdzniecības galvaspilsēta. Tā brīnumaini īsā laikā kļuvusi par
vienu no pasaules modernākajām pilsētām, tūrisma un atpūtas centru. Citywalk – gājēju iela.
Tirdzniecības centrs - Dubai mols, šeit iespējams apmeklēt akvāriju un arī Burj Khalifa augstāko celtni pasaulē! Tās augstums ir...829,8 metri!!! Celtniecība tika pabeigta 2009. gada
oktobrī, bet oficiāli to atklāja 2010. gada 4.janvārī. Garšvielu tirgus, no šejienes iespējams ar
laivu pārbraukt uz Dubajas pilsētas daļu – Deiru. Zelta tirgus, Heritage Village (muzejsciemats). Deiras vecpilsētas apskate.
Ar tūristu autobusu Hop on – Hop of (zaļo un zilo līniju) var apskatīt pilsētas jaunāko daļu.
Pilsētas pludmale, Burj Al Arab – viena no slavenākajām, ekskluzīvākajām un augstākajām
viesnīcām pasaulē, tās augstums 321m. Souk Madinat – šeit var izbraukt ar arābu laivām,
īpaši skaisti ir vakarā gaismā. Iespējams arī nobaudīt pusdienas kādā no kafejnīcām.
Fantastiska vieta! Zilā līnija - Al Itihad parks, pludmale, tidzniecības centri, Marinas
promenade. Ar taksi var aizbraukt uz Flamingo dabas parks Ras Al Horā. Parks ir liels,
vienīgais aizsargājamais ūdens rezervāts. Šeit dzīvo apmēram 500 flamingo.
Vakarā var apmeklēt muzikālās strūklakas.
9.diena 14.03.2020 Dubaja 00.00 – 23.00
Iesaku apmeklēt „Mirale Garden” – ziedu dārzu, kas jau trešo reizi 2018.gadā tika Pasaules
UNESCO sarakstā ar fantastiskajām milzu ziedu skulptūrām. „Dubai Butterfly Garden” –
tauriņu ziedu parks, kurā atrodas vairāk nekā 15000 taureņu un kūniņu no visas pasaules,
atrodas apaļā dārzā kurā ir 9 kupoli un kopējā teritorija 1800km2 .
„Global Village” - izklaides komplekss, kurā ietilpst vairāki desmiti paviljoni, kas attēlo
dažādas pasules nozīmīgākās ēkas. Koncertu laukumi, kurā norisinās dažādas izrādes. Īpašs
akcents ir likts mūzikalām izrādem, kā arī gastromija un teatralizētie pasākumi. Katru vakaru

šeit ir Aqua Fantasia šovs, kurā ir lāzera un gaismas mūzika, ka arī uguņošana. Izrāde ilgst 30
minūtes, tas tiek atkārtots vairakkārt.
Teritorijā ir 50 kafejnīcas un restorāni, kuri piedāvā gan nacionālus arābu ēdienus gan citu
svešzemju labākos mielastus.
10.diena 15.03.2020 Abu Dabi 5.00 “Diena aktīvai atpūtai un safari ar saulrietu
tuksnesī!”
Brokastis. Dodamies uz viesnīcu, kur atstāsim bagāžu. Šodien iesaku apmeklēt Ferrari
pasauli, lielāko iekštelpu atrakciju parku pasaulē ar 200.000 m platību, kur mums par papildu
samaksu būs iespēja izbaudīt dažādas atrakcijas. Piemēram, Bella Italia – iesēsties īstā
1960.gada Ferrari 250 California Spyder, šoreiz gan bez 280 zirgspēku dzinēja un pieņemamā
ātrumā slīdot caur parku vērot apkārtni.
Pēcpusdienā – Tuksneša safari! Ar džipiem dosimies pašā tuksneša sirdī, kur varēsim
izbaudīt „amerikāņu kalniņiem” līdzīgas atrakcijas sarkanajās smilšu kāpās. Saulrieta
vērošana tuksnesī. Arābu dejas un nacionālās vakariņas.
Atgriežamies viesnīcā, 23.30 dodamies uz lidostu.
AVIO 1.35 – 5.25 Abu Dabi – Stambula ceļā 4h 50min pārsēšanās laiks 2h 55 min
AVIO 8.20 – 11.20 Stambula – Rīga ceļā 3 h
Cenā ietilpst:
AVIO – Turkish airlines, nododamā bagāža – 30kg, reisa laikā iekļautas pusdienas
2 naktis viesnīcā, brokastis
Kruīzs – kajīte iekšējā (bez loga), ar logu vai balkonu (pēc izvēles);
Ēdināšana visas dienas garumā un dzērienu pakete (16h);
Dienas avīze, šova programmas, sauļošanās krēsli, baseini, džakuzi, sporta nodarbības u.c.
Papildus maksas:
Transfērs viesnīca- osta-lidosta
Abu Dabi:
Tax uz Abu Dabi centru un atpakaļ
Tax uz Ferari parku un atpakaļ
Hop on Hop of (Abu Dabi)– 60 eur
Safari – 65 eur
Ferarri parks ~ 100 eur
Dubajā:
Hop on Hop of tūristu autobuss – 60 eur
brauciens uz Flamingo parku (ar taksi)
Tauriņu darzs ~ 50 dirhēms (cena atkarīga no cilvēku skaita, jo vairāk, jo mazāk jāmaksā)
Mirale Garden – 50 dirhēms
Zoodārzs – 2 dirhēms
Zoo safari parks – 85 dirhēms
Kopā ~ 320 eur + taksi pakalpojumi
Papildus 2 dienu ekskursijas no kuģa – Muskatā un Omānā (cena precizēšu vēlāk )
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