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CENTRĀLAMERIKAS KOLONIĀLIE DĀRGUMI 

Gvatemala – Salvadora - Nikaragva 

Gvatemala – Atitlana ezers – Antigua – Sučitoto – Leona – Granada 

12 dienas/11 naktis 

 

1 diena 

GVATEMALA 

Ierašanās Starptautiskajā Gvatemalas lidostā. Transfērs uz viesnīcu. 

Gvatemala - Gvatemalas Republikas galvaspilsēta kopš 1775. gada, kad pēc 

zemestrīču sērijas tika nopostīta Antigva, bijusī galvaspilsēta. Papildus plašai 

restorānu, viesnīcu un veikalu izvēlei pilsētā ir daudz mākslas galeriju, teātru 

un muzeju (tostarp dažas skaistas pirmskolumbiešu mākslas kolekcijas). 

Pilsēta piedāvā lielu kultūras pasākumu skaitu. Tā ir sadalīta 22 zonās. 1. 

zona ir vēsturiskais centrs, kas atrodas pašā pilsētas centrā, un šeit ir daudz 

nozīmīgu vēsturisku ēku, tai skaitā Nacionālais kultūras pils, katedrāle, 

Nacionālais kongress, prezidenta pils, nacionālā bibliotēka un Satversmes 

laukums. 17. zona, kā pilsētas finanšu rajons, ir viens no populārākajiem 

pop-kultūras, iepirkšanās un izklaides rajoniem. Rajonā, kas atrodas 10. 

zonā, ir daudz populārāko un dārgāko viesnīcu, restorānu, bāru un citu 

izklaides iestāžu pilsētu iedzīvotājiem. 

Nakts 

viesnīcā 

2 diena 

ATITLANA EZERS 

Brokastis. Transfērs uz Atitlanas ezeru ar apstāšanos Išimčas ekskursijā 

(Iximche) ir MaijU arheoloģiskais pilskalns Gvatemalas rietumu augstkalnē. 

Nosaukums nāk no vārdiem Ixim un che, ko nozīmē “kukurūzas koks”. To 

apdzīvoja Maiju Kakčikelas cilts, vairāk nekā 10 000 cilvēku. Drīz pēc 

spāniešu konkistadora Pedro de Alvarado ierašanās 1524. gadā pilsētu 

pameta, jo spānieši pieprasīja pārmērīgi augstas nodevas. Išimčas drupas 

tika pasludinātas par Gvatemalas nacionālo pieminekli 1960. gadā. Atitlana 

ezers ir ezers Gvatemalas augstkalnos un ir viens no skaistākajiem ezeriem 

pasaulē. Vārds nozīmē “pie ūdens”. Atitlans ir dziļākais ezers Centrālamerikā, 

bet ezera ūdeņi apūdeņo plašas kafijas un avokado plantācijas, kā arī citu 

lauksaimniecības produktu, piemēram, pupu, tomātu, gurķu un ķiploku 

plantācijas. 

Nakts 

viesnīcā 

3 diena 

ČIČIKASTENANGO 

Brokastis. Viena diena Čičikastenango. Atgriešanās Pāhačelā dienas beigās. 

Čičikastenango parasti sauc par “šihi”, tā ir neliela pilsēta, kas atrodas 2. -3. 

stundu brauciena attālumā no Gvatemalas pilsētas. Čičikastenango atrodas 

kolorīts tirgus, kas ir viens no lielākajiem rajona tirdzniecības centriem. Šeit 

varat atrast visdažādākos izstrādājumus, tostarp keramiku, kafiju, 

juvelierizstrādājumus un tekstilizstrādājumus. 

Nakts 

viesnīcā 

4 diena 

ANTIGUA  

Brokastis. No rīta jūs apmeklējat Santjago de-Antitlanu. Dienā transfers uz 

Antigua. Tūre Santjago de-Atitlanā: brauciens laivā uz Santjago Antitlanu, 

Nakts 

viesnīcā 
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kas atrodas ezera dienvidu krastā. Pilsēta ir slavena ar savu mākslu un 

“tocoyal”, garo, ar rokām darināto lenti, ko valkā vietējās sievietes. Šeit jūs 

redzēsiet iespaidīgu Parroquial Santiago Aptaustol, viena no izcilākajām 

baznīcām Antitlanas ezera rajonā, ko datē ar XVI gadsimtu. Maiju Tzutuhil 

cilts apmeklējums, iekļauts UNESCO sarakstā. Antigua, krāšņa un apburoša 

pilsēta atrodas mazāk nekā stundas brauciena attālumā no Gvatemalas 

galvaspilsētas. UNESCO Pasaules mantojuma objekts kopš 1979. gada, 

slavens ar savu skaistumu un vēsturisko nozīmi. Bruģētās ielas, balkoni un 

ēkas koloniālā stilā piedāvā saviem apmeklētājiem brīnišķīgu kultūras un 

reliģisko tradīciju sajaukumu, bet apkārtējie trīs vulkāni rada labu ainavu. 

5 diena 
ANTIGUA 

Brokastis. Brīvais laiks patstāvīgiem atklājumiem. 

Nakts 

viesnīcā 

6 diena 

SUČITOTO 

Brokastis. Transfers uz Sučitoto Salvadorā. Pa ceļam pmeklēsiet Hoja-de-

Serenu. Jūs gaida Hoja-de-Serena - arheoloģiskā kompleksa, kas ietilpst 

UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā apmeklējums. Hoja-de-Serena ir 

vissvarīgākais arheoloģiskais atklājums pēdējo gadu laikā Latīņamerikā. 

Maiju ciems bija neskarts, par spīti vulkāna pelnu slāņiem. Nav brīnums, ka 

kompleksu bieži sauc par “Amerikas Pompejiem”. Sučitoto ir zināma ar savām 

baznīcām un bruģētajām ielām. No pilsētas pavērās skats uz Sučitlan ezeru, 

kuru izveidoja Lempa upe. Pilsētai bija nozīmīga loma indigo tirdzniecībā 

koloniālajā periodā. Sučitito nauatlu valodā, kurā runāja pirmie turienes 

iedzīvotāji,  nozīmē “putnu un ziedu vieta”. 

Nakts 

viesnīcā 

7 diena 

SUČITOTO 

Brokastis. Pagātnes aprises apvienojumā ar mūsdienu kultūru padara 

Sučitoto par dinamisku pilsētu, ko vērts apskatīt tuvāk. Ekskursija pa pilsētu 

parādīs Jums vissimboliskākās pilsētas ēkas, piemēram, Santa–Lučijas 

baznīcu, Arte para la Paz (māksla pasaules dēļ) un Las-Ruinas teātri. 

Ekskursijas laikā Jūs izbaudīsiet vēsturisko kultūras stāstījumu par pilsētu. 

Nakts 

viesnīcā 

8 diena 

LEONA 

Brokastis. Transfērs uz La-Union ostu, no kurienes dosieties uz Nikaragvu, 

šķērsojot Fonseka līci. Tūre turpinās Leonā. Leonas pilsēta ir kultūr- 

vēsturiska apskates vieta ar autentisku atmosfēru. Leona piedāvā rāmu, 

mierīgu un patīkamu atmosfēru. Centrs ar tās koloniālajām ēkām, skaistajām 

baznīcām un katedrāli, kuru iekļauta UNESCO Pasaules mantojumā, ir tikai 

viens no daudzajiem Leona apskates objektiem. Jūs varētu doties pie viena 

no vulkāniem apkārtnē vai doties uz pludmali Huana Venado rezervātā. Viena 

no populārākajām aktivitātēm ir nosēšanās uz vulkāna Serro-Negro. 

Nakts 

viesnīcā 

9 diena 
LEONA 

Brokastis. Kājāmgājēju ekskursija pa Leonu. Iepazīsieties ar vienu no 

Nakts 

viesnīcā 
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vecākajām un ietekmīgākajām Nikaragvas pilsētām. Ekskursijas laikā ar gidu 

jūs apskatīsiet revolucionārās freskas, baroka un neoklasiskās baznīcas un 

mākslas muzeju, kur var redzēt pasaulslavenu mākslinieku darbus. 

Ekskursijas turpinājumā apmeklēsiet vietējo tirgu un koloniālās ēkas, starp 

tām ir pirmā Nikaragvā universitāte. Uzkāpsiet uz Centrālamerikā lielākās 

katedrāles jumta, kas ietilpst UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. 

10 diena 

GRANADA 

Brokastis. TransferS uz Granādu, pa ceļam apstājoties pie Masaja vulkāna un 

tirgū. Pēc ierašanās jūs dosieties ekskursijā uz galvenajām apskates vietām. 

Būs iespēja ieskatīties darbīgā vulkānā un izpētiet krāsaino tirgu. Tūre sākas 

Masaja vulkāna nacionālajā parkā. Jūsu šoferis nogādās jūs līdz vulkāna 

virsotnei, kur var ieskatīties aktīvajā krāterī. Jūsu nākamā pietura ir Masajas 

amatnieku tirgus, kur varat iegādāties kvalitatīvus Nikaragvas amatnieku 

izstrādājumus. Jūs gaida pusdienas ar skatu uz iespaidīgo lagūnu Apoio. Pēc 

pusdienām ceļš vedīs tālāk - uz Granadu. 

Granāda tika dibināta 1524. gadā un tika uzskatīta par otro vecāko pilsētu 

Latīņamerikas kontinentālajā daļā. Šobrīd Granada tiek izcelta ar spilgtu 

spāņu koloniālo arhitektūru visā pilsētas centrā. Atmosfēra ir ļoti patīkama, ir 

daudz populāru restorānu un bāru, īpaši gar Centrālparka bulvāri līdz 

Nikaragvas ezera krastiem. 

Nakts 

viesnīcā 

11 diena 

LAS ISLETAS  – GRANADA 

Brokastis. Las Isletas atrodas Mombačo vulkāna pakājē un to veido 360 

nelielas mežainas salas, kas izveidojušās vulkāna izvirduma rezultātā pirms 

20 000 gadiem. Pēc ierašanās ostā jūs satiks kapteinis uz motorlaivas klāja. 

Ekskursijas laikā jūsu gids jums parādīs eksotisku floru un faunu. Jūs 

apstāsieties vienā no salām, pirms dosieties atpakaļ. 

Nakts 

viesnīcā 

12 diena Brokastis. Transfērs uz Augusto C. Sandino lidostu Managua.   

 

Cena 1 personai, USD: 

Numurs Standard Superior 

SGL 2807 3233 

DBL 2126 2515 

 

Viesnīcas  

Pilsēta Standard Superior 

Guatemala 

Ciudad de Guatemala Best Western Stofella Barceló Guatemala 

Lago Atitlán Villa Santa Catarina Portal del Lago 

Antigua Villa Colonial Porta Antigua 

El Salvador 

Suchitoto La Posada de Suchitlán Los Almendros de San Lázaro 
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Nicaragua 

León Hotel Flor de Sarta Hotel El Convento 

Granada Hotel Patio del Malinche Hotel Plaza Colón 

 

Pogrammas cenā iekļauts: 

 Dzīvošana viesnīcās;  

 Brokastis; 

 Pusdienas Masaja tūres laikā (dzērieni nav iekļauti); 

 Visi transfēri;    

 Norādītās ekskursijas ar gidu angļu valodā;  

 Ieejas biļetes;  

 Nodokļi. 

 

Programmas cenā nav iekļauts: 

 Ēdināšana un dzērieni, kas nav norādīti programmā; 

 Personiskie izdevumi ; 

 Starptautiskie lidojumi;   

 Ppaildus ekskursijas ; 

 Izbraukšanas nodevas; 

 Vīzas (ja nepieciešams) 
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