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VENECUĒLA

KARAKASA - ROS ROQUES NACIONĀLAIS PARKS - ORINOKO DELTA - 

CANAIMA NACIONĀLAIS PARKS - MARGARITAS SALA

14 dienas / 13 naktis

1. diena

KARAKASA

Ierašanās  Karakasā.  Tikšanās  lidostā  ar  firmas  pārstāvi.  Transfērs  uz  viesnīcu

“Eurobuilding Suites & Hotel Caracas” 4*. Izvietošanās viesnīcā, atpūta. 

2. diena

KARAKASA – LOS ROQUES

Agri no rīta transfērs uz lidostu, lidojums uz Los Roques. Ierašanās Grand Roque salā,

transfērs uz viesnīcu “Pousada Natura Viva”. Los Roques Nacionālais parks ir viens no

lielākajiem reģionā. Balto smilšu pludmales, kristāldzidrais ūdens un bagātā jūras flora

un fauna nevienu neatstāj vienaldzīgu. Arhipelāgu veido 350 mazas salas un tā ir lieliska

vieta nirējiem. Ēdināšana – pusdienas un vakariņas.

3. diena 

LOS ROQUES 

Izbaudiet  pludmales  atpūtu  Los  Roques  un  blakus  salās. Ēdināšana  –  brokastis,

pusdienas, vakariņas.

4. diena

LOS ROQUES – ORINOKO DELTA

Pēc brokastīm transfērs  uz lidostu,  lidojums uz Maturin (caur  Karakasu).  No lidostas

dosieties uz piestātni, lai sēstos motorlaivā un brauktu uz Orinoko deltu. Orinoko izteka ir

Delgado  Chalbaud  kalnos  Parimas  reģionā,  kas  robežojas  ar  Brazīliju.  Savā  ceļā  uz

Atlantijas  okeānu  upē  sadalās  simtos  atzaru,  kas  veido  Orinoko  deltu  41  000

kvadrātkilometru  teritorijā.  Orinoko  šķērso  subekvatoriālo  klimata  zonu  un  sausajā

periodā nelielās straumes pārvēršas par nelielu ezeru ķēdi. Sava ceļojuma laikā redzēsiet

peldošās salas, lielu putnu dažādību, pērtiķus un upes delfīnus. Iekārtošanās mājvietā

“Delta Orinoco Lounge”. Pēc pusdienām dosieties pastaigā, lai izbaudītu neskarto džungļu

faunu.  Vakara  saulrietā  ir  iespējams  nopeldēties  lagūnā.  Ēdināšana  -  brokastis,

pusdienas, vakariņas.

5. diena

ORINOKO DELTA

Pēc brokastīm dosieties uz Warao cilts ciematu. Warao indiāņi šo reģionu apdzīvo jau 12

000  gadus.  Būs  iespēja  īsā  apmācība  apgūt  prasmi  izdzīvot  džungļos.  Atgriešanās

mājvietā. Ēdināšana - brokastis, pusdienas, vakariņas.

Par papildus samaksu ir iespēja doties kopā ar indiāņiem nakts kaimanu medībās.

6. diena

ORINOKO DELTA – CANAIMA NACIONĀLAIS PARKS

Pēc  agrām  brokastīm  transfērs  uz  lidostu.  Lidojums  uz  Canaimas  Nacionālo  parku.

Transfērs  uz  viesnīcu  “Waku  Lodge”.  Pēc  pusdienām ceļš  uz  Canaima  lagūnu,  kuru

veiksiet indiānu laivā “Kuriara”. Lagūnā apskatīsiet 4 ūdenskritumus – Acha, Ukayma,

Golondrina un Vadayma. Tālākā brauciena laikā jums būs lieliska iespēja nokļūt otrpus

ūdenskritumam El Sapo, starp klintīm un spēcīgo ūdensstraumi, kas veido Carrao upi.

Atgriešanās viesnīcā.  Ēdināšana - brokastis, pusdienas, vakariņas.

7. diena

CANAIMA NACIONĀLAIS PARKS

Agri  no rīta laivā dosieties pa Carrao upi  uz Mayup lagūnu. Ierašanās nometnē, kas

atrodas Auyan Tepuy kalnu pakājē. Brokastis. Pēc brokastīm cauri neskartam mežam

dosieties uz Velna kanjonu. No skatu laukuma jūs skatam pavērsies pasaules augstākais
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ūdenskritums  –  Anhela  ūdenskritums.  Atgriešanās  viesnīcā.  Ēdināšana  -  brokastis,

pusdienas, vakariņas.

Piezīme: ekskursija iespējama lietus sezonā (maijs – decembris), citā laikā iespējamība

atkarīga no laika apstākļiem. Ekskursija var tikt aizstāta ar lidojumu Cessna lidmašīnā

virs ūdenskrituma.

8. diena

CANAIMA NACIONĀLAIS PARKS – MARGARITAS SALA

Pēc brokastīm transfērs uz lidostu, lidojums uz Margaritas salu. Ierašanās Margaritas

salā, transfērs uz viesnīcu “Hesperia Playa del Eden Club”. Atpūta. Ēdināšana - brokastis,

pusdienas, vakariņas.

9. – 13.

diena

MARGARITAS SALA

Atpūta Margaritas salā. Ēdināšana - brokastis, pusdienas, vakariņas.

14.

diena

MARGARITAS SALA - KARAKASA

Pēc brokastīm transfērs uz lidostu, lidojums uz Karakasu. Lidojums mājup.

Cena 1 personai USD

½ DBL SGL

3536 4226

Cenā iekļauts:

- dzīvošana programmā norādītajās viesnīcās;

- visi transfēri;

- ēdināšana, kas norādīta programmā;

- iekšējie lidojumi: lidojumos Puerto Ordaz – Canaima – Puerto Ordaz un Caracas  - Grand Roque – 

Caracas iekļauta bagāža 10kg + rokas bagāža 5kg.;

- programmā norādītās ekskursijas ar gidu angļu valodā;

Papildus:

- lidojums Rīga – Karakasa – Rīga  no 1270 EUR;

- apdrošināšana;

- ieejas biļetes Nacionālajos parkos;

- lidostu nodokļi Puerto Ordaz un Maturin;

- personiskie izdevumi;
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