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TENERIFE 

29. novembris

San Andres festivāls

Puerto de la Krusas ostā norisinās pārtikas un vīna gadatirgus, 
kura laikā tiek atklāta jaunā vīnu sezona. Vietējo vīna darītavu 
īpašnieki piedāvā degustēt un pirkt vīnus, bet līdzās esošo pārtikas 
tirgotavu īpašnieki piedāvā pie vīna piemērotus ceptus riekstus, 
cūkgaļas kebabus (pinchos).
Bezmaksas pasākums. 

Puerto de la Cruz 

http://www.citpuerto.com/en/puerto-de-la-cruz/local-fiestas/festival-of-san-andres-saint-andrew/


TENERIFE 

janvāris

Fiesta de Los Reyes (Epifānijas diena – Trīs ķēniņu diena)

Trīs ķēniņu svētki tiek svinēti visā Spānijā un citās Latino valstīs. 
Tā ir diena, kurā trīs Ķēniņi atnesa dāvanas dāvanas Jēzum, kā 
arī diena, kurā spāņu bērni saņem Ziemassvētku dāvanas. Ķē-
niņi (Los Reyes) Tenerifē ierodas 5. janvāra vakarā – vieni uz ka-
mieļiem, citi ar kuģiem, helihopteriem. Nākamajā dienā norisinās 
Ķēniņu parāde, kuras laikā Ķēniņi dala konfektes. 
Bezmaksas pasākums. 

[ La Orotava, Garachico, Puerto de la Cruz ]

http://www.worldtravelguide.net/spain/canary-islands/tenerife/events


TENERIFE 

no 15. līdz 26. februārim 

Karnevāls Tenerifē

Apraksts: Tie ir lielākie svētki Tenerifē, kas piesaista viesus no vi-
sas pasaules. Svētku pasākumi sākas piektdienā ar varenu parādi, 
un tās laikā uz ielām iziet tūkstošiem uzposušos cilvēku, kuri dejo 
līdz agram sestdienas rītam. Tālāk karnevāls noris katru nakti līdz 
pelnu trešdienai, kuras laikā tiek apbērēta sardīne, kas izgatavotas 
no lupatām un drēbēm (entierro de la sardina). Katru gadu karne-
vālam ir tēma, pēc kuras cilvēki ģērbjas, kā piem.: Bolivuda, maģija, 
Holivudas filmas, Ķīna, pirāti. 2015. gada karnevāla tēma – nākotne. 
Bezmaksas pasākums.

Puerto de la Cruz

http://en.wikipedia.org/wiki/Carnival_of_Santa_Cruz_de_Tenerife; http://carnavaldetenerife.com/en/


no 29. novembra līdz 6. decembrim 

Puketas Karaļa kausa regate 

Tas ir viens no vislielākajiem un vispopulārākajiem burāšanas 
pasākumiem Āzijā, kas katru gadu piesaista jahtu komandas no 
visas pasaules. Pirmais pasākums norisinājās 1987. gadā un ar 
katru gadu šī regate kļuva arvien populārāka. Skatītāji var sekot 
līdzi daudzu un dažādu jahtu sacensībām ūdenī. Tā ir viena no gal-
venajām burāšanas regatēm pasaulē. 
Skatītājiem bezmaksas pasākums.

[ Kata Beach, Puketa ]

TAIZEME

http://www.kingscup.com/regatta_information.cfm


31. decembris

Jaunā gada sagaidīšana Puketā

Puketa ir viena no skaistākajām vietām Āzijā, kurā varat sagaidīt 
Jauno Gadu ar cilvēkiem no visas pasaules. Dienas laikā Jūs va-
rat nogaršot vietējo pārtiku, apmeklēt vietējos tirgus, kā arī iegā-
dāties vietējo izgatavotos suvenīrus, savukārt pienākot vakaram, 
Jūs varat piedalīties mūzikas un gaismu festivālā, skaitot pēdējās 
vecā gada minūtes. Jauno gadu sagaidīsiet ar uguņošanu.
Bezmaksas pasākums.

[ Puketa ]

TAIZEME

http://www.newyearseveinphuket.com/


no 8. līdz 11. janvārim

Starptautiskā Puketas Jūru Ekspozīcija (PIMEX)

Viens no lielākajiem kuģu šoviem šajā reģionā. Tā laikā iespējams 
pamanīt pašus lielākos kuģus – jahtas, ātrgaitas kuterus, jūras 
transporta iekārtas un visu, kas saistīts ar jūras transportu. 
Bezmaksas pasākums.

[ Puketa (Royal Phuket Marina) ]

TAIZEME

http://www.phuketboatshow.com/index.php


februāris

Abu Simbel Saules festivāls

Šī festivāla laikā tiek svinēti vieni no skaistākajiem un elpu aizrau-
jošākajiem pasākumiem pasaulē – Abu Simbel templī. Šis templis 
ir cilvēku roku un dabas radīts mākslas darbs. Festivāla laikā ap 
templi sapulcējas cilvēki un apbrīno rietošu sauli, kura pakāpe-
niski apgaismo Ramsesa, RA un Amona statujas, bet Ptah statuja, 
kura simbolizē tumsas dievu, paliek ēnā. 

[ Abu Simbel ]

ĒĢIPTE

http://en.egypt.travel/attraction/index/sun-festival-at-abu-simbel


16. janvāris

Ēģiptes maratons

Starptautiskais Ēģiptes maratons un 100 km faraonu sacensības, 
kas šajā gadā norisināsies 21. reizi. Tajā piedalās pārstāvji no 36 
pasaules valstīm. 
Bezmaksas pasākums

[ Luksora, Kaira ]

ĒĢIPTE

http://www.egyptianmarathon.com/EgyptianMarathon/


no 23. līdz 28. martam

Ēģiptes ūdens un baseinu izstāde

Tā ir izstāde, kurā tiek eksponēti baseini, saunas, spa. Šogad sa-
gaidāms, ka tiks piesaistīti 100 dalībnieki un 10000 apmeklētāju. 
Skatītājiem bezmaksas pasākums

[ Kaira ]

ĒĢIPTE

http://www.aquathermeg.com/main.html


30. janvāra - 01. februārim

Gorzderette turnīrs

Neparasts pasākums oriģinālā vidē. Kalnu cienītāju satikšanās. 
Konkursi, sarīkojumi, demonstrācijas, koncerti, uz kuriem tiek ai-
cināti visi interesenti. Turnīrs, kas aptver dažāda veida darbības 
(alpīnismu, slēpošanu). Slavenu alpīnistu un slēpotāju uzstāšanās.

[ La Plagne ]

FRANCIJA

http://www.la-plagne.com/en/winter/guide/entertainment/12-la-gorzderette-tournament-147763.html


no 5. līdz 7. februāra

Ice climbing pasaules kauss 

Alpīnistu pasākums, kura laikā sportisku mērķis ir pēc iespē-
jas ātrāk uzkāpt sniegotajā virsotnē. Pēc divu dienu sacensībām, 
ātrākais un stiprākais tiks apbalvots ar balvām.

[ La Plagne ]

FRANCIJA

http://www.la-plagne.com/en/winter/guide/entertainment/ice-climbing-world-cup-171757.html


22. februāris

4th Nordic maratons

Brīvā stila sacensības. Distances, kuras var izvēlēties: 42 km, 21 
km, 10 km, 5 km, 3 km un 5 km jaunākajiem dalībniekiem. Pasāku-
ma laikā būs iespēja redzēt labākos Francijas slēpotājus, dalīties 
ar svētku noskaņojumu un praktizēt savu kaislību!

[ Champagny Le Haut ]

FRANCIJA

http://www.la-plagne.com/en/winter/guide/entertainment/4th-nordic-marathon-148411.html

