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GANA – AKWASIDAE FESTIVĀLA LAIKĀ
AKRA – KUMASI – TEČIMANA – TAMALE – BOLGATANGA – VA – KUMASI – ANOMABU –

AKRA  

12 dienas / 11 naktis 

1. diena AKRA 

Ierašanās Ganas galvaspilsētā Akrā. Lidostā tikšanās ar firmas pārstāvi.
Transfērs uz viesnīcu. Atpūta. Nakts Akrā. 
Akra ir Ganas galvaspilsēta kopš 1877.gada. Pilsēta atrodas Atlantijas
okeāna krastā. Akrā atrodas greznas viesnīcas, lieliski restorāni un
naktsklubi, kā arī muzeji, arhitektūras pieminekļi, moderni biznesa centri,
tirgi.

Viesnīca
“Novotel” Akrā

2.diena AKRA – KUMASI 

Brokastis. Transfērs uz Kumasi, kas ir Ashanti reģiona galvaspilsēta, kā
arī ļoti nozīmīgs un vēsturisks Ganas centrs. Kumasi pilsētā tradīcijas tiek
turētas ļoti augstā godā, kas lieliski sadzīvo ar mūsdienīgumu. Pa ceļam
apmeklēsiet  kakao un  palmu eļļas plantācjas. Pusdienas. Ierašanās
Kumasi.  Ja  būs  iespējams,  apmeklēsiet  vietējās  bēres.  Mums  bēres
asociējas ar kaut ko drūmu un dziļām sērām, bet Ashanti iedzīvotājiem
bēres ir krāšņs pasākums ar dažādām ceremonijām, rituāliem un dejām.
Transfērs uz viesnīcu. Vakariņas. Nakts viesnīcā.

Viesnīca “Hotel
Miklin” Kumasi

3.diena KUMASI – TEČIMANA 

Brokastis.  Apmeklēsiet Nacionālo kultūras centru, kas ietver sevī
muzeju par Ashanti vēsturi, bibliotēku, amatnieku veikaliņus un izstādes
zāli. Šeit iespējams arī izmēģināt bungu rīboņu un tradicionālās āfrikāņu
dejas. Pusdienas. Transfērs uz viesnīcu Tečimanā. Vakariņas.    

Viesnīca
“Premier

Palace Hotel”
Tečimanā

4.diena TEČIMANA – TAMALE 

Brokastis.  Visas  dienas  pārbrauciens  uz  Tamali.  Bagātīgā  meža
veģetācija  minas  ar  savannām,  kurās  aug milzīgie  baobabi.  Pa  ceļam
piestāsiet pieturvietās, lai iepazītos ar vietējo cilšu zemniekiem, kā arī
apmeklētu  Kintampo  ūdenskritumu.  Pusdienas.  Ierašanās  Tamalē,
transfērs uz viesnīcu. Vakariņas.  

Viesnīca
“Modern City
Hotel” Tamalē

5.diena TAMALE – BOLGATANGA 

Brokastis. Tamale pilsētas raksturīgākā iezīme ir būdas, kas veidotas no
dubļiem  un  kuras  pārklāj  salmu  jumti.  Dosieties  pastaigā  pa  Tongo

plato.  Šeit Jūs pārsteigs milzīgi  akmens veidojumi. Vietējie iedzīvotāji
uzskata, ka šī ir bijusi dievu mājvieta. Pusdienas. Transfērs uz viesnīcu
Bolgatangā. Vakariņas.

Viesnīca
“Crystal Hotel”

Bolgatangā

6.diena BOLGATANGA

Brokastis. Apciemosiet Gurunsi cilti. Cilts iedzīvotāji dzīvo spilgtu krāsu
mājās.  Māju  celšanas  procesā  cilts  vīrieši  atbild  par  būvniecību,  bet
sievietes  par  to  nokrāsošanu  un  izrotāšanu.  Pusdienas.  Atgriešanās
Bolgatangā. Apmeklēsiet vietējo tirgu, kurā varēsiet iegādāties dažādus
vietējo amatnieku izstrādājumus. Transfērs uz viesnīcu. Vakariņas. 

Viesnīca
“Crystal Hotel”

Bolgatangā
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7.diena BOLGATANGA – VA  

Brokastis. Brauciens uz Ganas ziemeļiem. Apmeklēsiet Sissala, Dagarti

un  Fulani  ciltis.  Pusdienas.  Turpināsiet  ceļu  līdz  Va.  Va  pilsēta  tika
izveidota  17.gadsimtā.  Apskates  ekskursija.  Pilsētas  viens  no
ievērojamākajiem orientieriem ir  Karaliskā pils,  kas celta pēc Sudānas
arhitektūras stila paraugiem.  Tirgus apmeklējums. Ja būs iespējams,
tad tiksieties ar Va vadītāju Vana,  kas ir  arī  senas afrikāņu dinastijas
pēctecis. Transfērs uz viesnīcu. Vakariņas.    

Viesnīca
“Upland Hotel”

Va

8.diena VA  

Brokastis. Apmeklēsiet  lobi cilti. Lobi cilts reliģija ir animisms, un viņi
uzskata, ka dabā visam ir dvēsele, ka pat nedzīvas lietas spēj just un
domāt. Paviesosieties vietējo iedzīvotāju mājās un iepazīsiet viņu ikdienu
un dzīvesveidu. Pusdienas. Transfērs uz viesnīcu. Vakariņas. 

Viesnīca
“Upland Hotel”

Va

9.diena VA – KUMASI   

Brokastis. Transfērs uz Kumasi. Pusdienas. Ierašanās Kumasi, transfērs
uz viesnīcu. Brīvais laiks. Vakariņas.

Viesnīca “Hotel
Miklin” Kumasi

10.diena KUMASI   

Brokastis. Šodien piedalīsieties tradicionālajos Ashanti tautas svētkos –
Akwasidae festivālā. Festivāls ir veltīts Ashanti karalim, kura laikā tiek
dejots, dziedāts. Karalis rotājies zelta rotām kopā ar garīdzniecības un
valdības  pārstāvjiem  noskatās  ceremonijā.  Pusdienas.  Apmeklēsiet
vietējos ciemus, kuri specializējas karaļa un augstmaņu tērpu radīšanā.
Transfērs uz viesnīcu. Vakariņas. 

Viesnīca “Hotel
Miklin” Kumasi

11.diena KUMASI – ANOMABU 

Brokastis.  Transfērs  uz  piekrastes  pilsētu  Anomabu.  Apskatīsiet  Cape

Coast pili, kuru 1653.gadā uzcēla zviedri. Pili  gadsimtu laikā iekaroja
gan  dāņi,  gan  holandieši,  gan  vietējā  cilts  Fanti,  gan  zviedri,  gan
visbeidzot arī briti. Šodien pilī ir izveidots muzejs, kas glabā liecības par
vergu  tirdzniecību.  Apmeklēsiet Elmina pili. 1482.gadā portugāļi
uzbūvēja pirmo pili Zelta krastā – Elmina pili. Tā tika uzcelta, lai uzlabotu
savas tirdzniecības aktivitātes, īpaši tās, kas bija saistītas ar zeltu un
vergiem. Šodien Elmina pils ir iekļauta UNESCO kultūras mantojumu
sarakstā. Pusdienas.  Pastaiga  vecpilsētā.  Transfērs  uz  viesnīcu.
Vakariņas. 

Viesnīca
“Anomabu

Beach Resort”
Anomabu

12.diena ANOMABU – AKRA  

Brokastis. Transfērs uz Akru. Apskates ekskursija Akrā, kas ir viens no
lielākajiem kultūras un ekonomikas centriem Āfrikā. Apskatīsiet
Nacionālo muzeju, kas glabā liecības pat no aizvēstures laikiem,
James Town zvejas ostu un pasaulē interesantāko zārku ražotni, kur
redzēsiet zārkus dažādos veidolos – kā augļus, kā dzīvniekus, kā zivis, kā
automašīnas un pat kā lidmašīnas. Šie  ekstravagantie  zārku dizaini  ir
apskatāmi  speciāli  izveidotā  muzejā.  Pusdienas.  Transfērs  uz  lidostu.
Lidojums mājup. 

Ceļojuma cena tiek aprēķināta pēc pieprasījuma, tā atkarīga no brauciena laika un cilvēku skaita 
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grupā.

Ceļojuma cenā iekļauts:
 nakšņošana minētajās vai līdzīgās viesnīcās divvietīgā  numurā, ar brokastīm, pusdienām un 
vakariņām (sākot ar brokastīm 2.dienā līdz pusdienām 12.dienā);
 visi transfēri pēc programmas;
 ekskursijas, kas minētas programmā;
 angļu valodā runājoša gida pakalpojumi.

Ceļojuma cenā nav iekļauts:

 aviobiļetes;
 vakariņas 1. un 12.dienā;
 Ganas vīza;
 apdrošināšana;
 dzeramnauda;
 personīgie izdevumi.

Viesnīcas:
 Akrā - “Novotel” http://inx.lv/JQY ,
 Kumasi - “Hotel Miklin” http://inx.lv/JQW ,
 Tečimanā - “Premier Palace Hotel” http://inx.lv/4D1 ,
 Tamalē - “Modern City Hotel” http://inx.lv/4D8 , 
 Bolgatangā - “Crystal Hotel” http://inx.lv/4D3 , 
 Va - “Upland Hotel” http://inx.lv/4D5 ,
 Anomabu - “Anomabu Beach Resort” http://inx.lv/JQO .
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