ASV RIETUMU KRASTS (LOSANDŽELOSA, SANDJEGO, LASVEGASA, LIELAIS
KANJONS, UGUNS IELEJA)
*IESPĒJAMS LIDOJUMS NO TALLINAS
1. DIENA
Tikšanās Rīgas lidostā. Lidojums Rīga - Losandželosa.
Lidojums Rīga - Stambula.
Ierašanās Stambulā, transfērs uz viesnīcu.
Vakarā, pēc vēlēšanās, piedāvājam ekskursiju „Nakts Stambula” (piemaksa 25 €).
Ekskursijas laikā mēs dosimies uz Veco pilsētu, redzēsim Zilo mošeju (Sultanahmeta mošeja), hipodromu,
Svētas Sofija baznīcu, Topkapi pili (ārējais apskats).
Pastaigāsimies pa Taksimas laukumu un Stambula Arbatu – Istiklal iela, kur atrodas vairāki veikali,
kafejnīcas, restorāni, ielas muzikanti un suvenīru tirgotāji. Šeit var ilgi pastaigāties un izbaudīt īsta
Stambula atmosfēru.
Nakts viesnīcā.

2. DIENA
Brokastis, numuriņu atbrīvošana. Transfērs uz lidostu.
Lidojums Stambula - Losandželosa.
Ierašanās Losandželosā. Došanās uz tranzīta viesnīcu. Iekārtošanās, atpūta.

3. DIENA
Brokastis. Ceļš uz Sandjego. Ekskursija Sandjego.
Kalifornijas dienvidu daļā, netālu no Meksikas robežas, atrodas saules pieliets Sandjego, kuru no
rietumiem ieskuj Klusais okeāns. Pilsēta piesaista tūristus ar smilšu pludmalēm, kas stiepjas jūdzēm tālu,
lielisku klimatu un spilgtu sauli. Šeit praktiski nekad nav lietu, vētru vai viesuļvētru. Virkne pludmaļu un
blakus esošais okeāns sniedz neskaitāmas iespējas gan mierīgai, gan jautrai atpūrai.
Izņemot pludmales, pilsētā ir daudz ko redzēt: Koronado tilts bumeranga formā, milzīgs Balboa parks, kur
atrodas teātri, muzeji, sporta konstrukcijas, slavenais Sandjego zoodārzs un kuģis „Indijas zvaigzne”, kas
veica ceļojumu apkārt pasaulei. Vietiņā ar nosaukumu La Jolla Cove dzīvo roņi un jūras lauvas.
Brīvs laiks. Atgriešanās viesnīcā.
Nakts viesnīcā.

4. DIENA
Brokastis.
Ceļš uz Losandželosu. Ekskursija Losandželosā (1. daļa).
Losandželosa jeb Eņģeļu pilsēta ir lielākā Kalifornijas štata pilsēta un otrā lielāka pilsēta ASV iedzīvotāju
skaita ziņā. Pati pilsēta atrodas starp zaļiem pakalniem uz nebeidzamām pludmalēm štata dienvidu daļā.
LA ir ASV kino industrijas un televīzijas galvaspilsēta, populāra vieta pludmales atpūtas un šopinga
cienītāju vidū, tā vilina ar savu neprātu, ugunīm un sabiedrisko dzīvi.
Brīvs laiks.
Atgriešanās viesnīcā. Nakts viesnīcā.

5. DIENA
Brokastis. Numuriņu atbrīvošana. Ekskursija Losandželosā (2. daļa).
Apskates ekskursijas laikā Jūs gaida:

Populārs Losandželosas rajons – Holivuda. Milzīgu uzrakstu „Hollywood” Mount Lee kalna nogāzē var
redzēt gandrīz no jebkuras vietas pilsētā. Nekādu šaubu, ka zīmē ir visatpazīstamākais uzraksts pasaulē.
Ne mazāk populāra vieta Holivudas Slavas aleja, kur pašlaik ir ap 2500 vara zvaigznēm. Kopējais alejas
garums ir aptuveni 18 kvartālu. Šajā alejā atrodas izklaides industriju zvaigžņu vārdi. Beverlihilsa –
bagāts un izsmalcināts rajons Losandželosas rietumos. Slavenā elitārā šopinga iela – Rodeo Drive. Dārgās
mašīnas un pasaules slaveno zīmolu veikali, palmas un saule – greznība šeit burtiski virmo gaisā, bet
pastaiga atgādina kadrus no kādas filmas. Sanseta bulvāris – gara un līkumaina iela, kas sākās pilsētas
centrā, tai vijoties caur Holivudu, Beverlihilsu, Holmby Hills un virkni citu rajonu. Vispopulārākā bulvāra
daļa ir Sunset Strip. Šeit atrodas daudz dārgu restorānu, nakts klubu un kafejnīcu. Grifita parks, kuru
joka pēc dēvē par pilsētas centrālo parku, atrodas Losandželosas centrā un tam ir milzīga platība: 1700
ha. Parka teritorijā ir ļoti daudz izklaides iespēju, piemēram, skatu laukums uz uzrakstu „Hollywood”,
Grifita planetārijs un observatorija, muzeji un vilcienu kopijas, kā arī bērnu atrakcijas.
Brīvs laiks.
Dienas otrajā pusē ceļš uz Lasvegasu.
Iekārtošanās viesnīcā Lasvegasā/Lasvegasas apkārtnē. Nakts viesnīcā.

6. DIENA
Brokastis. Ekskursija Lasvegasā.
Lasvegasa ir uguņu un azarta pilsēta, visā pasaulē tā ir populāra ar savām greznām viesnīcām un kazino,
koncertiem un elpu aizraujošām šova programmām, visām iespējamām izklaides iespējām un trakām
ballītēm. Vegasā atrodas brīnišķīgākās viesnīcas-kazino, kas ietilpst pasaules TOP-10 labāko viesnīcu
sarakstā, piemēram, „Bellagio”, kas ir slavena ar tās muzikālo strūklaku, kas vienlaicīgi spēj izlaist vairāk
nekā 1000 ūdens strūklu, vai „Caesars Palace”, kas ir noformēta Senās Romas stilā. Saskaņā ar statistiku,
uz vienu Vegasas iedzīvotāju ir viens spēļu automāts, bet 82% tūristu vismaz vienu reizi uzspēlēs
automātā.
Tiem, kam patīk saturīgāka atpūta, arī atradīs sev nodarbošanos – šeit ir virkne dažādu muzeju,
piemēram, Tiso kundzes Vaska figūru muzejs (galvenā atšķirība no Londonas filiāles ir tāda, ka šeit ir
ekspozīcija par godu zvaigznēm, kas ietekmēja vietējo izklaides industriju) vai Neona muzejs – galvenais
pilsētas atribūts, bez kura ir neiespējami iedomāties Lasvegasu.
Mūsu ekskursija sāksies netālu no slavenās plāksnes „Welcome to Las Vegas!»”, kura ir uzstādīta,
iebraucot pilsētā. Laika gaitā šī plāksne kļuva tik populāra, ka dažreiz ir jāgaida diezgan ilgi, lai tiktu pie
fotogrāfijas. Tad mēs nokļūsim uz galvenās pilsētas ielas – Las Vegas Strip. To arhitektu fantāziju, kas
apbūvēja to ar dažādām viesnīcām un kazino, var tikai apbrīnot, jo Eifeļa tornis un Venēcijas kanāli te
mierīgi līdzpastāv ar sfinksām un ļoti modernām ēkām. Protams, nokļūsim arī pie Lasvegasas sākumiem,
līdz vietai, kur sākusies tās vēsture.
Brīvs laiks. Atgriešanās viesnīcā.
Pēc vēlēšanās, piedāvājam ekskursiju par naksnīgo Lasvegasu (papildu maksa 30 €).
Nakts ekskursijas laikā pa trokšņaino Lasvegasu Jūs redzēsiet izsmalcinātas viesnīcas un kazino, kas ir
slaveni visā pasaulē, redzēsiet milzīgas celtnes neona gaismās. Piemēram, „Luxor Las Vegas”, kas
izskatās kā Ēģiptes piramīda ar augstumu virs 100 m, katru nakti, sākot no viesnīcas atklāšanas dienas,
no piramīdas virsotnes spīd spēcīgs gaismas stars, kuru var redzēt pat no Zemes orbītas. Jums būs iespēja
piedalīties kādā šova programmā, kuras šeit tiek rīkotas katru dienu, kā arī izmēģināt laimi kazino.
Nakts viesnīcā.

7. DIENA
Brokastis. Brīva diena vai pēc vēlēšanas piedāvājam ekskursijas braucienu uz Lielo kanjonu (papildu
maksa 89 € + papildus tiek apmaksāta ieejas biļete ~55 $).
Lielais kanjons, kas atrodas Arizonas štatā, ir lielākais un viens no senākajiem kanjoniem pasaulē. Kanjons
ir slavens ar tā izmēriem un pilnībā attaisno savu nosaukumu: tā garums pārsniedz 450 km, platums
variējas no 6 līdz 26 km, bet dziļums vietām sasniedz 1800 m. Aizas apakšā tek Kolorado upe, kas ir tā
rašanās avots. Kanjona flora un fauna, tāpat kā klimats, atšķiras dažādās kanjona daļās. Šeit kaktusi un
tuksneši strauji pāriet mežos ar priedēm un bērziem. 1979. gadā kanjons tika iekļauts UNESCO Pasaules
mantojuma sarakstā. Ekskursijas laikā Jūs redzēsiet elpu aizraujošos Lielā kanjona un Kolorado upes
skatus, „Skywalk” stikla tiltu, bet visdrosmīgākie varēs pastaigāties pa tā virsmu, it kā pa gaisu (pastaigas
cena pa tiltu sastāda ~25$).
Atgriešanās viesnīcā. Nakts viesnīcā.

8. DIENA
Brokastis. Brīvs laiks vai pēc vēlēšanas piedāvājam ekskursijas braucienu uz nacionālo parku „Uguns
ieleja” (papildu maksa 39 € (ieejas biļetes tiek apmaksātas atsevišķi ~2 $).
Nacionālais parks „Uguns ieleja” atrodas stundas braucienā no Lasvegasas, piesaistot apmeklētājus ar
dīvainām sarkanā smilšakmens figūrām, kuru vecums pārsniedz 150 miljonu gadu. Šeit kanjoniem un
klintīm, arkām un slīpumiem ir dažādas uguns nokrāsas. Kosmiskās parka ainavas sniedz priekšstatu, ka
pati daba šeit ir ierīkojusi brīvdabas izstādi. To nav iespējams aprakstīt vārdiem, tas noteikti ir jāredz!
Atgriešanās viesnīcā. Jums būs iespēja pavadīt vēl vienu vakaru Lasvegasas gaismās.
Nakts viesnīcā.

9. DIENA
Brokastis. Numuriņu atbrīvošana. Ceļš uz Losandželosas lidostu.
Lidojums Losandželosa – Stambula.

10. DIENA
Ierašanās Stambulā. Transfērs uz viesnīcu. Brīvs laiks. Nakts viesnīcā.

11. DIENA
Brokastis. Numuriņu atbrīvošana. Transfērs uz lidostu.
Lidojums Stambula – Rīga.
Ierašanās Rīgā.
* tūrē 02/05-12/05 - būs papildus diena (brīva diena Lasvegasā)

