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  Azerbaidžānas kontrasti 
2020. gada 29.04.-07.05., 9 dienas, 945 EUR  

Azerbaidžāna ir kontrastu zeme, tā apvieno gan stingras islāma tradīcijas, gan 

mūsdienīgu dzīves uztveri. Tai ir sena un bagāta vēsture. Baku šaurās ieliņas, 

mošejas, cietoksnis un mūsdienu arhitektūra pārsteidz un fascinē.  

Dubļu vulkāni, degošais kalns, petroglifi ir Azerbaidžānas lepnums.  

 

Ceļojuma laikā jūs gaida:  
        Baku. Kaspijas jūras osta un dinamisks rūpniecības centrs. 

Baku simbols - trīs ‘’degošu liesmu’’ ēkas, kas atgādina naftas 

torņus. Pilsēta, kas atrodas 28 m zem jūras līmeņa. Skaisto 

Baku vecpilsētu ‘’ Ičeri Šeher’’ (UNESCO) ieskauj iespaidīgs 

augsts mūris. Iekšpilsētā atrodas Širvanšahu pils - 

iespaidīgākā viduslaiku arhitektūras pērle Azerbaidžānā, 

Jaunavas tornis, kas ir lielākais Zoroastrisma templis pasaulē, 

kolorītais tirgotāju ”Karavan-saraj”. Heidara Alijeva kultūras 

centrs ir visiespaidīgākais Aizkaukāzā. Lai izjustu 

Azerbaidžānas garšu, ir jānobauda sadžu (gaļas ēdiens) un 

baklavu, jāpakavējas centra bulvārī un jāatrod vietas, kur filmēta 

‘’Briljanta roka’’. 

     Apšeronas pussala. Azerbaidžānas karti mēdz attēlot kā 

ērgli, kas izpletis spārnus. “Ērgļa galva” un “knābis” ir Apšeronas 

pussala, ko apvij daudzas leģendas. Pussala iestiepjas 60 km 

tālu jūrā. Visu Apšeronas pussalu kopā ar galvaspilsētu sauc par 

"Lielo Baku".  

Atehštjag templis – Azerbaidžānas eksotika. Sens 

zoroastrisma centrs. Janar dag – viens no Apšeronas pussalas 

dabas brīnumiem. Degošais kalns, kura uguni nespēj nodzēst ne 

lietus, ne vējš, ne arī to var aizbērt ar smiltīm. Kalns deg jau 

vairākus tūkstošus gadu. Mazliet biedējoša, bet ļoti fascinējoša 

ainava. Tieši šo "noslēpumaino liesmu " dēļ Azerbaidžāna tiek 

saukta par Uguns zemi. 

     Gobustana. Unikāli gleznaina vieta. Azerbaidžānas valsts 

nozīmes rezervāts (UNESCO). Tā ir viena no nedaudzajām 

vietām pasaulē, kur ir saglabājušās akmens laikmeta liecības.  

Azerbaidžānā ir visvairāk dubļu vulkānu pasaulē. No šiem 

vulkāniem izvirst dubļi, kuri ir ļoti ārstnieciski. Šeki pilsēta - 

austrumu hanu rezidence vairāku gadsimtu garumā, kas 

pārsteidz ar Lielā Kaukāza skatiem. Gabala - Azerbaidžānas 

‘’Šveice’’. Hinalig ciems, kura iedzīvotāji apgalvo, ka ir Bībeles 

Noasa tiešie pēcteči. 

Un tas vēl nav viss… 

  



www.italisgeotour.lv   
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Nepieciešamības gadījumā var tikt mainīta apskates objektu secība 
  

Nr. Datums Maršruts Apskates objekti Naktsmītne  
1. 
 

29.04. 
trešdiena 

 

Rīga- Baku ● Tikšanās lidostā 20.45. Izlidošana ar Airbaltic reisu 
BT732 pl.22.45.  

●  

 

2. 30.04. 
ceturtdiena 

Baku  ● Ielidošana Baku 03:20 
● Transfērs uz viesnīcu. Iekārtošanās viesnīcā. Atpūta. 
● Brokastis viesnīcā. 
● Apskates ekskursija pa Baku  
● Heidara Alijeva centra apmeklējums. 
● Pusdienas. 
● Ekskursija kājām pa Baku vecpilsētu. Širvanšahu 

rezidences apmeklējums. 
● Brīvais laiks vecpilsētā. 

Viesnīca Baku 

3. 01.05. 
piektdiena 

Baku-Gobustana-
Baku 

● Brokastis viesnīcā 
● Džipu safari Gobustanā, dubļu vulkānu ieleja. 

Gobustanas interaktīvais muzejs un petroglifu terase. 
Šeit var redzēt dabā unikālus aizvēsturiskus klinšu 
zīmējumus. 

● Pikniks ar šašlikiem ainaviskā vietā 
● Atgriešanās Baku. 

Viesnīca Baku 

4. 02.05. 
sestdiena 

 

Baku – Guba- 
Hinalig-Baku 

● Brokastis viesnīcā 
● Pārbrauciens uz kalnu reģionu Guba 
● Pusdienas 
● Kalnu ciemats Hinalig (2100 m vjl.) 

Viesnīca Baku 

5. 03.05. 
svētdiena 

Baku- Šemaha- 
Gabala -Šeki 

● Brokastis viesnīcā. 
● Ekskursija uz Lielā Kaukāza reģionu- Gabalu. 
● Šemaha- senā Azerbaidžānas galvaspilsēta, paklāju 

aušanas reģions. 
● Gabalas kalnu ainavas. 

Viesnīca Šeki 

6. 04.05. 
pirmdiena 

 
 

Šeki-Baku ● Brokastis viesnīcā 
● Ekskursija pa Šeki pilsētu. Azerbaidžānas Albānijas 

pilsētas kolorīts 
● Pusdienas 
● Atgriešanās Baku 

Viesnīca Baku 

7. 05.05. 
otrdiena 

Baku-Apšerona- 
Baku 

● Brokastis viesnīcā 
● Lielā Apšeronas pussalas ekskursija: Janardaga 

degošais kalns, Atehštjag zoroastrisma templis 
● Pusdienas 
● Gala brīvdabas muzejs, Mardakjanas cietosknis. 

Viesnīca Baku 

8. 06.05. 
trešdiena 

Baku ● Brokastis viesnīcā 
● Brīvā diena. Iespēja apmeklēt Zaļo tirgu, Paklāju muzeju, 

pabaudīt ‘’tūrisma lamatas’’ vecpilsētā vai vienkārši 
izbaudīt promenādi 

Viesnīca Baku 

9. 07.05. 
ceturtdiena 

Baku- Rīga ● Transfērs uz lidostu 01:00 
● Izlidošana ar Airbaltic  reisu BT733  04:10. Ielidošana 

Rīgā pl.07.00 
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Ceļojuma cenā 945 EUR Ietilpst: 

 Aviobiļete tiešajam reisam Rīga-Baku-Rīga (nododamā bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg) 

 Visas  ekskursijas ar autobusu un kājām 

 Transfēri no/līdz lidostai 

 Naktsmītnes ar brokastīm Baku, Šeki 

 Apdrošināšana brauciena laikā 

 Pavadošā grupas vadītāja pakalpojumi 

 Vietējais gids Azerbaidžānā 

 Azerbaidžānas vīza   

 Džipi uz dubļu ieleju 

 Pikniks Gobustanā 
 

 

Papildizdevumi:  
 

 Ēšanas izdevumi (Pusdienas, vakariņas) ~15 EUR (viena ēdienreize) 
 

 

 Ieejas biļetes pēc programmas 40 EUR (Heidara Alijeva centrs, Širvanšahu rezidence, Gobustānas 
muzejs, Atehštjaga templis, Janardaga kalns, Gala muzejs, Mardakjanas cietosnis, pils Šeki) 

 
 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR 
normatīvo aktu ietvaros nodokļu un nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas 

nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja. 
 

Pieteikties šeit:  
http://ej.uz/Italisbraucieni 
 

Lidija   26497573   lidija@italisgeotour.com      
Tālis    29132099  info@italisgeotour.com 
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