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Pedagoģiskie Lasījumi Azerbaidžānā
2018. gada 19.-26.martā, 8 dienas, 475 EUR + lidojums
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 un degošais kalns ir Azerbaidžānas dabas lepnums.
Ceļojuma laikā jūs gaida: satikšanās ar izciliem un radošiem dažādu valstu
pedagogiem un zinātniekiem;
profesionālā pilnveidošanās Lasījumu plenārsēdēs, meistarklasēs un pedagoģiskajās
laboratorijās;
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 Apšerona
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. Dubļu vulkāni
atrodas 70 km no Baku, un tie ir neparasts un interesants
apskates objekts. No šiem vulkāniem izvirst dubļi, kuri ir ļoti
ārstnieciski, tos izmanto ķīmiskajā rūpniecībā un arī
farmācijā. Un tas vēl nav viss…
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Azerbaidžāna
19.03.-26.03.2018
Nr.

Datums

Maršruts
Rīga- MaskavaBaku

1.

19.03.
pirmdiena

2.

20.03.
otrdiena

Baku

3.

21.03.
trešdiena

Baku – ApšeronaBaku

4.

22.03.
ceturtdiena
23.03.
piektdiena

Baku- GobustanBaku
Baku

5.

6.

24.03.
sestdiena

Baku

7.

25.03.
svētdiena

Baku

8.

26.03.
pirmdiena

Baku-Maskava Rīga

Apskates objekti
● Tikšanās lidostā 00.30. Izlidošāna ar Aeroflot reisu
pl.02.25. Pārsēšanās Maskavā. Ielidošana Baku 14.55
● Iekārtošanās viesnīcā.
● Vakara ekskursija pa Azerbaidžānas galvaspilsētu Baku.
● Brokastis viesnīcā
● Ekskursija kājām pa Vecpilsētu. Širvanšahu pils un
austrumu kolorīts.
● Pusdienas.
● Heidara Alijeva centra apmeklējums.
● Brīvais laiks.
● Brokastis viesnīcā
● Ekskursija pa Apšeronu.
● Vīna darītavas apmeklējums un degustācija.
● Šašliku šovs
● Brokastis viesnīcā.
● Ekskursija uz Gobustānu. Unikālā dubļu vulkānu ieleja.
● Brokastis viesnīcā
● Transfērs uz Pedagoģiskiem Lasījumiem
● Piedalīšanās Lasījumos
● Transfērs uz viesnīcu
● Brokastis viesnīcā
● Transfērs uz Pedagoģiskiem Lasījumiem
● Piedalīšanās Lasījumos
● Transfērs uz viesnīcu
● Brokastis viesnīcā
● Transfērs uz Pedagoģiskiem Lasījumiem
● Piedalīšanās Lasījumos
● Kopējs noslēguma pasākums
● Transfērs uz viesnīcu
● Brokastis viesnīcā
● Brīvais laiks
● Transfērs uz lidostu
● Aeroflot reiss 15.15. Pārsēšanās Maskavā. Ielidošana
Rīgā pl.00.40

Naktsmītne

Viesnīca Baku

Viesnīca Baku

Viesnīca Baku

Viesnīca Baku
Viesnīca Baku

Viesnīca Baku

Viesnīca Baku

Nepieciešamības gadījumā var tikt mainīta apskates objektu secība
Ceļojuma cenā 475 EUR Ietilpst:
 Visas ekskursijas ar autobusu un kājām
 Transfēri no/līdz lidostai, transfēri uz/no Lasījumiem
 Naktsmītnes ar brokastīm Baku (7 naktis)
 Apdrošināšana brauciena laikā
 Pavadošā grupas vadītāja pakalpojumi
 Vietējais gids Azerbaidžānā
 Azerbaidžānas vīza
Cenā neietilpst avio biļetes Rīga-Baku-Rīga 365 EUR (mūsu rezervētā grupas biļete)
Papildizdevumi:
 Ēšanas izdevumi (Pusdienas, vakariņas) ~15 EUR (viena ēdienreize)
 Vīna ražotnes apmeklējums ar vīnu degustāciju un uzkodām - tiks precizēts
 Šašliku šovs 17 EUR
 Noslēguma pasākums – cena tiks precizēta
 Dalības maksa lasījumos – tiks precizēta
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: https://goo.gl/forms/u7zdVUovn7tYy3ut2

