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Ekspedīcija „Kuba – sociālisma 
meklējumos” 

24.12.2013-15.01.2014. 
 
Maršruts : Rīga – Varadero –Havana – Vinales ieleja 
- Cienfuegos – Topes de Collandes kalni –Trinidad – 
Camaguey –Sierra Maestra kalni – Comandancia La 
Plata – Pico Turtino virsotne (1974m) – Santiago de 
Cuba – Gvantanamo – Baracoa – Holguin – 

Guardalavaca – Santa Clara - Varadero - Rīga 
  

Varadero - kūrortpilsēta. Pasakainas pludmales, pievilcīgas alas un nogāzes ir tikai daži  no pilsētas brīnumiem. 
 
Havana ir Kubas republikas galvaspilsēta ar vecpilsētu – vēsturisko centru un mūsdienīgu pilsētu – Modern Havana. Tā ir 
lielākā pilsēta Karību jūrā ar fantastiskām baltām smilšu pludmalēm, tirkīzzilu jūras ūdeni, ruma rūpnīcu un  rumbas 
ritmiem, ka skan ik uz stūra. 
 

Vinales ieleja   ir mājvieta salas slavenākajam eksporta produktam - cigāriem. Lielā daļā no šeit esošajām tabakas 
plantācijām joprojām tiek izmantotas tradicionālās saimniekošanas metodes. Ieleja ir kalnu ieskauta, tādēļ tā ir liels 
vilinājums klinšu kāpējiem.Tur aug Kubas valsts simbols - karaliskās palmas. 
 
Cienfuegos. Pilsētas nosaukuma tulkojums ir “simts ugunsgrēki”. Tā ir vienīgā franču kolonistu dibinātā pilsētiņa, kuru vēl 
mūsdienās sauc par Dienvidu pērli. 
 
Topes de Collantes ir īpaši krāšņi un gleznaini kalni Kubā. 
 
Trinidadas pilsēta, dibināta 1514. gadā, ir lieliska vieta, kur iepazīties ar Kubas vēsturi. 17. un 18. gadsimta laikā 
Trinidada bija nozīmīgs vergu tirdzniecības punkts un cukura ražošanas centrs.  

Camagüey. Pilsētas vēsturiskais centrs tiek uzskatīts par lielāko, kā arī vislabāk saglabājušos Kubā . Apmeklētājus 
iepriecina pilsētas daudzveidīgās baznīcas un ielu labirinti, kas iepriekš veidoti, lai izjauktu pirātu laupīšanu.  

Sierra Maestra ir augstākā Kubas kalnu grēda, kas gar jūru stiepjas vairāk kā simts kilometru garumā uz rietumiem no 
Santjago, kulminējot 1972m augstajā Pico Turquino virsotnē. Taka uz šo virsotni ved no divām pusēm – no Las Cuevas 
pie jūras, un no Santo Domingo ziemeļu pusē. 
 
Santjago de Cuba dēvē gan par Austrumu galvaspilsētu, gan mūzikas un karnevālu metropoli. 
 

Gvantanamo – afrokubiešu maģijas un Haiti voodoo kulta rajonu, kas praktizē senču prasmes un ierašas arī mūsdienās. 
Tepat netālu iespiedusies nebūt ne slavenā ASV karabāze. 
 
Baracoa pilsēta – pirmā Kubas salas galvaspilsētu, ko dibināja pirmie spāņu imigranti, kuri sāka apdzīvot Ameriku. 
 
Holgina - provinces galvaspilsēta ar aizraujošiem muzejiem vecās koloniālās kazarmās, kā arī galerijām un 
pieminekļiem, kas izvietojušies ap dzīvīgiem pilsētas laukumiem.  Faktiski pilsētā ir daudz vēsturisku laukumu un tos sauc 
par "pilsētas parkiem." Pilsētas apkārtnē ir Fidels un Rauls Kastro.  
 
Guardalavaca - atpūtas paradīze, kur var ļauties sniegbaltām pludmalēm un smaragdzaļā okeāna valdzinājumam. 
 
Santa Clara - leģendārā revolucionāra un nemiernieka Čegevaras spožākās uzvaras laurus nesušā pilsēta. Tur atrodas  
Kubas Revolūcijas muzejs un karavadoņa monuments un mauzolejs. 

 



Ceļojuma cena    EUR 1650,00  
 
 Lidojums Rīga – Berlīne- Varadero – Berlīne – Rīga 906 LVL 

    
Cenā iekļauts:  
Viesnīcas, apartamenti un ēdināšanas saskaņā ar programmu. Vakariņas arī ir iekļautas daudzās viesnīcās. 
Pārbraucieni , ieejas maksas, ekskursijas ar angliski runājošu gidu saskaņā ar programmu. 
Pārbraucieni autobusā ar kondicionieri. 
Ieejas maksa uz Tropicana cabaret, Havannā, ruma muzejā. 
Servisi trekinga laikā Viñales ielejā, Las Terrazas, Guanayara parkā , uz Caburni,  
Comandancia La Plata, Turquino peak. 
Ieejas maksa un pusdienas La Canchanchara barā. 
Grupas vadītāja pakalpojumi. 
Kubas iebraukšanas dokumentu noformēšana, vīza. 
 
 Cenā neietilpst: 
Ceļojuma apdrošināšana 
Papildus ekskursijas Varadero 
Foto un filmēšanas maksa apskates objektos,  
Individuālie ēšanas izdevumi, individuālās ekskursijas. 
Papildus samaksas, dzeramnaudas (tips) gidiem, nesējiem, šoferiem 
Personīgie izdevumi 
Izlidošanas nodoklis no Kubas 25 CUC (ekvivalents 25 USD)  
 
Ceļojumam nepieciešamie dokumenti:  
pase, kas derīga vismaz 6 mēnešus pēc atgriešanās  
 

Pietekšanās: 

Anketas aizpildīšana un avanss 50% no ceļojuma un aviobiļetes cenas (tiek rezervēta vieta) 
 

Apmaksas noteikumi ceļojumam:  
Programma: Pilna samaksa līdz 10.11.2013. 
 

Grupas vadītāja: Ilona Gurtlava tel. 29441369 
Ceļojuma organizētājs: Arnis Opmanis tel. 29545486 
www.laca.lv 
Latvijas Alpīnistu un ceļotāju asociācija 

 


