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“IR Kultūras ceļojums uz Dubaju, Šardžu un Abu Dabī no 13 – 21.11.2020.” 
ceļojuma programma – laika plāns 

 
13. novembris  (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 Abu Dabī un Dubaju 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).  

 
14. novembris  (sestdiena) 
  

Laiks Aktivitāte 

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

07:30 – 08:30 
Bagāžas saņemšana, ieceļošanas formalitātes, satikšanās ar krievu valodā runājošu gidu, 
iekārtošanās autobusā. 

08:30 – 10:00 

Transfērs krievu valodā runājoša gida pavadībā no lidostas uz viesnīcu “Roda Al Murooj Hotel” 
5* Dubajā.  
Transfēra laikā, gids veiks “pirmo iepazīšanos” ar Apvienotajiem Arābu Emirātiem, to vēsturi, 
kultūru un tradīcijām.  

10:00 Brokastis viesnīcas “Roda Al Murooj Hotel” 5* restorānā; 

10:40 

Iekārtošanās viesnīcā “Roda Al Murooj Hotel” 5*  
http://www.roda-hotels.com/al-murooj/ 
Viesnīca atrodas t.s. Dubajas vecpilsētā, 5 minūšu gājiena attālumā no pasaulē augstākās celtnes 
Burdž Kalifa (Burj Khalifa), Dubajas Mola (lielākais Tuvo Austrumu iepirkšanās un izklaižu 
komplekss), strūklaku šova un Dubajas operas.  
Viesnīcas adrese: Al Saada St., opposite Dubai Mall, Downtown, P.O. Box 117546, Dubai.   
Tālr.: +971 4 321 1111.  
Nakšņošanas cenā iekļauts: 
- bufetes veida brokastis (no 06:30 – 10:30); 
- bezvadu internets (WiFi); 
- baseina (06:00 - 22:00) un fitnesa zāles izmantošana (07:00 - 22:00); 
- nodokļi (10% servisa nodoklis, 6% tūrisma nodoklis, municipālais nodoklis, 5 % PVN). 

No 10:40 Brīvais laiks atpūtai un patstāvīgai Dubajas iepazīšanai. 

 
15. novembris (svētdiena) 

 

Laiks Aktivitāte 

06:30 - 10:30 Brokastis viesnīcas restorānā. 

10:30 
Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā uz nelielu informatīvu brīfingu ar grupas vadītāju. Brīfinga 
laikā tiks pastāstīts par viesnīcā pieejamajiem servisiem un vietām Dubajā, kuras būtu vērts 
apmeklēt brīvajā laikā. 

No 11:00 Brīvais laiks atpūtai pie baseina, vai patstāvīgai Dubajas iepazīšanai. 

 
16. novembris (pirmdiena) 

 

Laiks Aktivitāte 

06:30 - 10:00 Brokastis viesnīcas restorānā. 

http://www.roda-hotels.com/al-murooj/
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10:00 – 12:00 
Ekskursija ar autobusu gida pavadībā pa Dubaju, kuras laikā apskatīsim Dubai Marina 
promenādi, Palm Jumeira kompleksu, Deira (Dubajas vecpilsētu) u.c. objektus.  

12:00 – 12:30 Transfērs uz Šardžas emirātu. 

12:30 – 14:00  Pusdienas vietējā restorānā; 

14:00 – 18:00 
Ekskursija gida pavadībā pa Šardžas emirātu ar Šardžas mākslas muzeja (lielākais AAE) un 
Šardžas vecpilsētas apmeklējumu. 

18:00 - 18:30 Transfērs no Šardžas emirāta uz viesnīcu “Roda Al Murooj Hotel” 5. 

 
17. novembris (otrdiena) 

 

Laiks Aktivitāte 

06:30 - 10:30 Brokastis viesnīcas restorānā. 

no 10:30 Brīvais laiks atpūtai pie baseina, vai patstāvīgai Dubajas iepazīšanai. 

 
18. novembris (trešdiena)  

 

Laiks Aktivitāte 

06:30 - 10:30 Brokastis viesnīcas restorānā, iespēja atpūtai pie baseina (baseins atvērts no 08:00 rītā).  

Līdz 12:00 Check out no viesnīcas, bagāžas novietošana viesnīcas bagāžas glabātuvē. 

12:00 – 13:00 Brīvais laiks patstāvīgām pusdienām. 

13:00 
Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā ar krievu valodā runājošu gidu, bagāžas novietošana 
autobusā. 

13:00 – 20:00 

Ekskursija pa Dubaju (2. daļa).  

Šīs ekskursijas laikā apmeklēsim Dubajas vēsturiskos rajonus, Dubajas vēstures muzeju un 180 
gadus veco Al Fahidi fortu, dosimies izbraukumā ar tradicionālo kuģīti Abra, apmeklēsim “Gold 
Souk” zelta un garšvielu tirgu. 
 

Ekskursiju dienas laika plāns būs sekojošs: 
13:00 – 14:00  Transfērs no viesnīcas līdz Al Fahidi fortam un Dubajas muzejam ar ekskursiju pa 
Dubajas vēsturisko daļu; 
14:00 – 15:30  Al Fahidi forta un Dubajas muzeja apmeklējums;  
15:30 – 15:50  Brauciens ar abra kuģiti līdz Gold Souk zelta un garšvielu tirgum; 
16:00 – 17:30  Gold Souk tirgus apmeklējums; 
17:30 – 20:00 Transfērs no Dubajas uz viesnīcu “Royal Rose Hotel”5* Abu Dabī;  

20:00 

Iekārtošanās viesnīcā "Royal Rose Hotel"5* http://www.royalrosehotel.com/  
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). 

no 20:30 – 22:00 Vakariņas viesnīcas „Royale Rose Hotel“ 5* restorānā.  

19. novembris (ceturtdiena)  

Laiks Aktivitāte 

06:30 - 10:30 Brokastis viesnīcas restorānā. 

10:30  
Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā uz nelielu informatīvu brīfingu ar grupas vadītāju. Brīfinga 
laikā tiks pastāstīts par viesnīcā pieejamajiem servisiem, pludmales apmeklējumu un vietām, kuras 

http://www.royalrosehotel.com/
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būtu vērts apmeklēt brīvajā laikā. 

Līdz 14:00 Brīvais laiks atpūtai pie baseina vai kādā no Abu Dabī pludmalēm. 

14:00 Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā ar krievu valodā runājošu gidu. 

14:00 – 14:30 Ekskursija pa Abu Dabī centrālo daļu un transfērs uz Abu Dabī Luvru. 

14:30 – 16:30 Abu Dabī Luvras muzeja apmeklējums. 

16:30 – 17:15 Ekskursijas turpinājums, transfērs no Abu Dabī Luvras uz šeiha Zaida Lielo mošeju. 

17:30 – 19:30 Šeiha Zaida lielās mošejas apmeklējums ar gidu. 

19:30 – 20:00 Transfērs uz “Royal Rose Hotel”. 

20:00 – 22:00 Vakariņas viesnīcas „Royale Rose Hotel“ 5* restorānā.  

 
20. novembris (piektdiena) 

 

Laiks Aktivitāte 

06:30 – 10:30 Brokastis viesnīcas restorānā. 

No 10:30 – 16:00 Brīvais laiks atpūtai vai patstāvīgai Abu Dabī iepazīšanai. 

16:00  Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā. 

16:00 – 16:30 Transfērs uz “Qasr al Watan” – AAE prezidenta un Abu Dabī emīra pili (jauno Abu Dabī simbolu). 

16:30 – 19:30 “Qasr al Watan” pils apskate, ekskursija pa pili un gaismas šova vērošana pils dārzā. 

19:30 - 20:00 Transfērs uz viesnīcu “Royal Rose Hotel”. 

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

  

21. novembris (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. 

 


