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“IR Kultūras ceļojums uz Abū Dabī un Dubaju” 
20 – 28.03.2020. ceļojuma programma – laika plāns 

 

20. marts  (piektdiena) 
  

Laiks Aktivitāte 

22:00 

Grupas dalībnieku tikšanās lidostas “Rīga” izlidošanas zālē “Informācijas” punkta.  
Grupas vadītāja – Solvita Lapiņa (tālr.: +371 29129484) sagaidīs ceļojuma dalībniekus ar “IR kultūras 
ceļojums” logotipu.  
 
 

Lidostā katrs no grupas dalībniekiem saņems aploksni, kurā būs:  

• Ceļojuma apdrošināšana;  

• Brauciena programma; 

• Noderīga informācija par Abū Dabī ar ieteikumiem ko apskatīt brīvajā laikā. 

22:00 
Reģistrācija airBaltic reisam Rīga – Abū Dabī BT 797. Nododamā bagāža (20kg) un rokas bagāža (līdz 
8kg) ir iekļauta aviobiļetes cenā.  

23:30 Izlidojam uz Abu Dabī ar airBaltic reisu BT 797 (lidojuma ilgums 6 stundas).  

 
21. marts  (sestdiena) 
  

Laiks Aktivitāte 

07:30 
Ielidojam Abu Dabī starptautiskajā lidostā.  
Pareizs laiks Apvienotajos Arābu Emirātos: +2 stundas attiecībā pret laiku Latvijā. 

08:15 Transfērs no lidostas uz viesnīcu "Royal Rose Hotel" 5* Abu Dabī. 

09:00 – 09:30 

Iekārtošanās viesnīcā "Royal Rose Hotel"5*, brokastis viesnīcas restorānā (brokastis tiek servētas 
līdz 10:30). 
Viesnīcas adrese: 1025 Sheikh Zayed the 1st (Electra/7th) Street, Al Markaziyah District, Abu Dhabi.  
Tālr.: +971-2- 6724000.  
Nakšņošanas cenā iekļauts: 
- bufetes veida brokastis (no 06:30 – 10:30) un pusdienas (no 12:30 – 15:30) vai vakariņas (19:00 – 
22:30) pēc klienta izvēles. Ēdienreizes cenā ir iekļauts ūdens, bezalkoholiskie dzērieni un sulas;  
- bezvadu internets (WiFi); 
- baseina (09:00 - 21:00) un fitnesa zāles izmantošana (07:00 - 22:00); 
- transfērs no viesnīcas uz Corniche pludmali (turp 10:00 un atpakaļ no pludmales 14:30) katru 
dienu.  
-  nodokļi (10% servisa nodoklis, 6% tūrisma nodoklis, municipālais nodoklis, 5 % PVN). 

09:30 – 13:30 Brīvais laiks atpūtai un adaptācijai. 

13:30 Pusdienas (“zviedru galds”) viesnīcas restorānā. 

14:30 
Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā uz nelielu informatīvu brīfingu ar grupas vadītāju. Brīfinga laikā 
tiks pastāstīts par viesnīcā pieejamajiem servisiem, pludmales apmeklējumu un vietām, kuras būtu 
vērts apmeklēt brīvajā laikā. 

18:15 
Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā, lai dotos uz Emirates Palace un baudītu Abu Dabī Festivāla 
koncertu. (Precīza festivāla programma tiks izziņota vēlāk). 

No 20:00  Baudīsim Abu Dabī  kultūras festivāla koncertu lieliskajā Emirates Palace koncertzālē. 
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22. marts (svētdiena) 

Laiks Aktivitāte 

06:30 - 10:30 Brokastis viesnīcas restorānā. 

Līdz 14:50 Brīvais laiks atpūtai pie baseina vai kādā no Abu Dabī pludmalēm. 

14:50 Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā ar angļu/krievu valodā runājošu gidu. 

15:00 – 15:30 Ekskursija pa Abu Dabī centrālo daļu un transfērs uz Abu Dabī Luvru. 

15:30 – 18:00 Abu Dabī Luvras muzeja apmeklējums. 

18:00 – 18:30 Ekskursijas turpinājums, transfērs no Abu Dabī Luvras uz šeiha Zaida Lielo mošeju. 

18:30 – 20:00 Šeiha Zaida lielās mošejas apmeklējums ar gidu. 

20:00 – 20:30 Transfērs uz “Royal Rose Hotel”. 

20:30 – 22:00 Vakariņas viesnīcas „Royale Rose Hotel“ restorānā.  

 
23. marts (pirmdiena) 

 

Laiks Aktivitāte 

06:30 – 10:30 Brokastis viesnīcas restorānā. 

No 10:30 – 15:00 Brīvais laiks atpūtai vai patstāvīgai Abu Dabī iepazīšanai. 

15:00  Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā. 

15:00 – 15:20 Transfērs uz “Qasr al Watan” – AAE prezidenta un Abu Dabī emīra pili (jauno Abu Dabī simbolu). 

15:30 – 18:30 “Qasr al Watan” pils apskate un ekskursija pa pili. 

18:30 -19:00 Transfērs uz viesnīcu “Royal Rose Hotel”. 

no 19:00 – 22:00 Vakariņas viesnīcas „Royale Rose Hotel“ restorānā.  

24. marts (otrdiena)  

Laiks Aktivitāte 

06:30 - 09:00 Brokastis viesnīcas restorānā. 

09:00 Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā ar angļu valodā runājošu gidu.  

09:00 – 19:00 

Ekskursija uz “pilsētu dārzu” - Al Ain tuksnešu oāzi, kas daudzu gadsimtu garumā ir bijusi 
tuksneša karavānu atpūtas vieta un šeiha Zaida dzimtā pilsēta.  
Grupu pavadīs angļu un krievu valodā runājošs gids. Ekskursijas laikā dalībnieki tiks nodrošināti ar 
austiņām, kurās tiks translēts gida stāstītais.   
 

Ekskursijas laikā apmeklēsim Al Ain oāzi – palmu mežu (iekļauti UNESCO pasaules kultūras 
mantojuma sarakstā), , Al Ain pili - šeiha Zaida dzimtas pili, kamieļu tirgu un Jahili fortu, kurā 
izstādītas slavenā berberu dzīves pētnieka Vilfrīda Tēsingera (Wilfred Thesiger) fotogrāfijas.   
 

Ekskursiju dienas laika plāns būs sekojošs: 
09:00 – 11:00  Transfērs no Abu Dabī līdz Al Ain; 
11:15 – 12:15  Al Ain pils (Šeiha Zaida dzimtās pils/muzeja) apmeklējums; 
12:15 – 13:15  Al Ain oāzes – palmu meža apmeklējums; 
13:15 – 13:30  Transfērs līdz pusdienu restorānam; 
13:30 – 14:30  Pusdienas; 
14:30 – 15:00  Kamieļu tirgus apeklējums; 
15:15 – 15:30  Transfērs līdz Al Jahili fortam; 
15:30 – 17:00  Al Jahili forta un foto izstādes apmeklējums; 
17:00 – 19:00 Transfērs uz viesnīcu „Royale Rose Hotel“. 
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no 19:00 – 22:00 Vakariņas viesnīcas „Royale Rose Hotel“ restorānā.  

25.marts (trešdiena)  

Laiks Aktivitāte 

06:30 - 10:30 Brokastis viesnīcas restorānā. 

pēc brokastīm Brīvais laiks atpūtai vai patstāvīgai Abu Dabī iepazīšanai.  

no 19:00 – 22:00 Vakariņas viesnīcas „Royale Rose Hotel“ restorānā.  

26. marts (ceturtdiena)  

Laiks Aktivitāte 

06:30 - 08:50 Brokastis viesnīcas restorānā. 

08:50 Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā ar angļu valodā runājošu gidu.  

09:00 – 20:30 

Ekskursija uz Dubaju (viens no Apvienotajiem Arābu emirātiem). Grupu pavadīs angļu un krievu 
valodā runājošs gids. Ekskursijas laikā dalībnieki tiks nodrošināti ar austiņām, kurās tiks translēts 
gida stāstītais.   
 

Ekskursijas laikā apmeklēsim Dubajas vēsturiskos un mūsdienu rajonus, 180 gadus veco Al 
Fahidi fortu, dosimies izbraukumā ar tradicionālo kuģīti Abra, apmeklēsim “Gold Souk” garšvielu 
tirgu, pasaulē augstāko celtni Burj Kalifa, kur no 465 metru augstuma varēs vērot Dubajas 
apkārtnes panorāmu. 
 

Ekskursiju dienas laika plāns būs sekojošs: 
09:00 – 11:00  Transfērs no Abu Dabī līdz Dubajai; 
11:00 – 13:30  Burj Kalifa apmeklējums; 
13:30 – 13:45  Transfērs līdz restorānam; 
13:45 – 14:45  Pusdienas; 
14:45 – 15:15  Transfērs līdz abra kuģīšu piestātnei; 
15:15 – 15:30  Brauciens ar abra kuģiti līdz Gold Souk tirgum; 
15:30 – 16:30  Gold Souk tirgus apmeklējums; 
16:30 – 18:45 Ekskursijas turpinājums pa Dubajas centru, Palm Jumeirah un Dubai Marina 
promenādes apskate; 
18:45 – 20:30 Transfērs no Dubajas uz viesnīcu “Royal Rose Hotel”;  

no 20:30 – 22:00 Vakariņas viesnīcas „Royale Rose Hotel“ restorānā.  

27. marts (piektdiena)  

Laiks Aktivitāte 

06:30 - 10:30 Brokastis viesnīcas restorānā. 

 Brīvais laiks atpūtai un patstāvīgai Abu Dabī iepazīšanai. 

 Pusdienas vai vakariņas viesnīcas „Royale Rose Hotel“ restorānā. 

28. marts (sestdiena)  

Laiks Aktivitāte 

06:30 Brokastis viesnīcas restorānā. 

07:00 Izrakstīšanās no viesnīcas, tranfērs uz Abu Dabī starptautisko lidostu. 

07:40 Reģistrācija Air Baltic reisam BT798 Abu Dabī - Rīga. 

09:25 Izlidojam uz Rīgu (lidojuma ilgums 6 stundas un 35 minūtes).  

14:00 Ielidojam Rīgā. 

 


