Kanāda rudenī
Kruīzs ar MSC Meraviglia
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Cena – 2200eur
Cenā ietilpst:
AVIO Rīga – Ņujorka – Rīga (nododamā bagāža iekļauta cenā)
1 nakts viesnīcā Ņujorkā
10 nakšu kruīzs ar MSC kruīza kuģi Meraviglia
Kajīte ar balkonu
Ēdināšana (brokastis, pusdienas, vakariņas – restorānā)
Katru dienu – dienas avīze
Sauļošanās krēsli, baseini, džakuzi, fitnesa zāle
Katru vakaru šova programmas un dažādas citas izklaides
Papildus maksas:
transfēri ~ 50 eur
Servisa maksa par personu – 10 eur dienā (to atskaitīs no norēķinu kartes, kuru
reģistrēsiet uz kuģa)
ESTA – iebraukšanas atļauja ASV

Laipni lūgti Ņujorkā un Kanādā!
Pēc platības otra lielākā valsts uz Zemes, skujkoku mūžzaļās krāsas, kalnu un ledāju
ieskauta valsts; hokeja šūpuļzeme; ezeru un upju zeme, mežonīgums un skarbums ,
grizli un balto lāču valstība; kļavu lapu sīrups un mežu nokrāsas rudenī… to ir vienkārši
jāredz!

1.diena 7. Oktobris

Tiekamies Rīgas lidostā!

AVIO 7:40 – 09:05 Rīga – Amsterdama ceļā 2h 25 min pārsēšanās laiks 1 h 50
minaviosabiedrībaAIR Baltic
AVIO 10:55 – 13:10 Amsterdama – Ņujorka ceļā 8h 15 min aviosabiedrība Delta
Pēc pasu kontroles ar taksometru dodamies uz viesnīcu. Iekārtojamies viesnīcā un
ejam apskatīt Ņujorkas slavenākās vietas (iespējams izbraukt ar tūristu autobusu
HoponHopof)
Ņujorka – Lielā pilsēta, lielo sapņu un aso stūru pilsēta, lai kā to nesauktu, tā
atrodas uz salām, tieši Atlantijas okeānā un ir viens no pasaules svarīgākajiem
finanšu, kultūras, modes un izklaides biznesa centriem. Iedzīvotāju sablīvētība un
neprātīgais dzīves temps ņujorķiešus pārvērtuši pilnīgi unikālā cilvēku tipā. Viņi
mūžam ir ar kaut ko aizņemti, vienmēr steidzas…. Šī ir apdzīvotākā pilsēta valstī, šeit
dzīvo 8 175 133 iedzīvotāji, un runā aptuveni 800 valodās.
Iespējams apskatīt – grandiozo EmireState ēku, kas iespaidīgi paceļas pār
apkārtējām ēkām, slaveno Centrālo parku un Taimskvēru, Sv.Patrika katedrāli,
Rokfellera centru, Ķīniešu kvartālu, Brodveju un vietu kur kādreiz atradās Dvīņu
torņi, Brīvības statuja, Bruklinas tilts, „HighLine” parks,TheBatteri parks,
Vašingtonas skvērs, Mazā Itālija, Zooloģiskais dārzs, Manhetenas tilts,
Kvīnsboto tilts, vērša skulptūra un iepirkšanās centri.
2.diena 8.oktobris Kruīzs ir sācies!
Brokastis. Brīvs brīdis viesnīcā līdz pulkstens 11.30. Tālāk dodamies uz ostu, lai
reģistrētos uz kruīza kuģa MSC Meraviglia. Dosimies 10 nakšu kruīzā gar Atlantijas
okeāna krastiem. Pulkstens 17.00 kuģis atiet no ostas Ņujorkā.
3.diena 9.oktobris
Diena uz kuģa
Diena uz kuģa. Plašas izklaides iespējas uz kuģa.
4.diena 10.oktobris
Kanādas pilsēta – Sydneya
Sidneja, NovaScotia – Kanāda no plkst. 13.00 – 19.00
Brīvais laiks Sidnejā. Iepazīsim pilsētu pastaigājoties kājām un
apmeklējos arī kādu no vietējām kafejnīcām, lai nobaudītu
kanādiešu vietējo našķi.
5.diena 11.oktobris
CornerBrook – Kanāda
Kanādas pilsētā CornerBrok kuģis noenkurojies no plkst. 9.00 – 17.00

Pilsēta ne pārāk liela, 19 000 iedzīvotāju.
Pilsēta atrodas kalnu ielokā un īpaši skaista tā ir rudenī, oranžīgo kļavu lapu ietērpā.
6.diena 12.oktobris
Charlottetown – Kanāda
Šarlotetaun atrodas Prinča Edvarda salā, Kanādā. Šeit kuģis noenkurosies no pulkst.
12.00 – 20.00 Pilsētā ir redzama Viktorijas laikmeta šarms un brīnišķīgs mazpilsētas
noskaņojums. Jauks ceļš sākas no ostas un ved uz Viktorijas parku, vēsturiskā
cietokšņa atrašanās vietu. Ir iespējams izbraukt ar tūristu autobusu, kas izvedīs caur
pilsētas nozīmīgākajām vietām.
7.diena 13.oktobris Diena atpūtai uz kuģa.
Šodien dienu pavadīsim uz kuģa. Iespējams apmeklēt baseinus, džakuzi un piedalīties
kādās no kuģa piedāvātajām aktivitātēm.
7. – 8.diena 14/15.oktobris Kanādas vecākā pilsēta – Kvebeka
Kvebekā kuģis noenkurojies no plkst. 7.00 14.oktobrī, līdz 13.00 15.oktobrī
Labradora pussala ir lielākais franču apdzīvotais reģions
Kanādā ar neatkarīgu un dumpīgu raksturu. Te vēsturiski
sadūrās divu varenu nāciju – Anglijas un Francijas –
imperiālās intereses, kas jūtamas arī modernajā 21.gs.
sabiedrībā. Kvebeka – tā ir franciskās Kanādas sirds.
Pus otru dienu varēsim veltīt Kvebekas apskatei.
Ko vērts apskatīt:
Kvebekas pilsētā apskates vērtas vietas – 400 gadus vecās
pilsētas vēsturisko Saint-Louis fortu kompleksu,
nocietinājuma sienu ar skatu laukumu no
DufferinTerraces, Kvebekas parlamenta ēku, pilsētas simbolu – 1893.gadā atklāto
izsmalcināto ChateauFrontenac viesnīcu, akvārijs, Montnorenci ūdenskritums u.c.
9. – 10.diena 16/17.oktobris
Dienas jūrā!
Atpūta un izklaide uz kruīza kuģa!
11.diena 18.oktobris
Brokastis uz kruīza kuģa. Atvadamies no kuģa. Brīvais laiks Ņujorkā. Iespējams
apmeklēt iepirkšanās centrus, vai apmeklēt kādu no apskates objektiem.
Transfērs uz lidostu.
AVIO 18.30 – 7.50 Ņujorka – Amsterdama ceļā 7h 20 min pārsēšanās laiks: 2h 30
min
12.diena 19.oktobris
AVIO 10:20 – 13:35 Amsterdama – Rīga

Ieejas maksas:
Ņujorkā Hop on Hop of tūristu autobuss (pēc vēlēšanās)~ 40 USD (cenas ir dažādas)
Akvārijs Kvebekā - 20 CAD
Hop on Hop of Kvebekā ~ 35 CAD (Kanādas dolārs)
P.S papildus varēs pasūtīt ekskursijas no kuģa, ja būs vēlēšanās
Pieteikšanās ceļojumam:
 Piesakoties ceļojumam jābūt derīgai pasei, jānoslēdz līgums un jāiemaksā 500
eur avanss
 Pārējo summu iespējams maksāt pa daļām, pēdējais maksājums jāveic līdz
10.augustam 2019.gadam.

