
Maskava

12.10.2016 -17.10.2016
  (6 dienas.)
 

1. diena

20:00 – izbraukšana no Rīgas.

2. diena

No rīta pietura motelī, kur būs iespējams pabrokastot**. Pēc pusdienlaika izmitināšanās viesnīcā Maskavā.
Apmeklējam pilu parku ansambļus Caricinoun Kolomenskoe, kuri ir novietoti uz Maskavas dienvidiem.
Var nopirkt biļetesuz vakaru Brīvais laiks. Nakts viesnīcā.

 3.diena

Brokastis viesnīcā. Ekskursija „Maskava – pasaules šedevru krātuve”. Tretjakova galerijas apmeklējums – krievu
glezniecības dārgumu lielākais krājums. Gleznas, kuras pazīstamas no bērnības un jauni negaidīti atklājumi.
Pastaiga pa Zamoskvorečji – tirgoņu Maskavu, miljonāru un mecenātu Maskavu. Bolotnaja laukums – asiņaina
soda vieta, leģendārais padomju laika piemineklis – Nams krastmalā. Greznā Kremļa panorāma, kas paveras no
Maskavas tiltiem. Ejot garām Estrādes Teātrim, ieesim kasēs. Var iegādāties biļetes uz vakara izrādi. Šķērsojot
Maskavas upi pa jauno gājēju tiltu, no kura paveras lielisks skats uz Kremli, iesim uz Kristus Glābēja katedrāli.
Ekskursija uz Sarkanu laukumu. Aleksandrovsky dārzs. Jātuvju laukums. Labprātīga rinda.
Pusdienas ir GUMā.** Brīvais laiks. Nakts viesnīcā.

 4.diena

Brokastis viesnīcā.Pastaigāsimies pa Arbatu. Apskates ekskursija kājām „Maskavas sirds – Kremlis un
Sarkanais laukums”. Maskavas Kremļa – unikālu seno katedrāļu ansambļa apmeklējums. Uspenskas katedrāle
– Krievijas caru laulību un kronēšanas vieta. Arhangeļskas katedrāle – Krievijas caru kapliča. Pats lielākais
pasaulē Cars – zvans un Cars – lielgabals. Pastaiga pa Sarkano laukumu un citiem centrālajiem laukumiem.Visu
ekskursiju dienu garumā iepazīšanās ar skaistākajām Maskavas metro stacijām. Ekskursija ar upes
tramvaju**: skaistāko skatu savienojums – senās galvaspilsētas panorāma ar moderno megapoli.  20 - 24.00
Vakarā apskates ekskursijapa Maskavu. Poklonnaja kalna monumantālā kompleksa apskate. Apskatīsim
Maskavu no Vorobjovi kalniem. Aizbrauksim līdz Kinozvaigžņu Alejai, kas atrodas uz Mosfiļmovskaja ielas.
Apstāsimies pie Jevgēnija Ļeonova pieminekļa. Nakts viesnīcā.

 5.diena

Brokastis viesnīcā. Ekskursija uz pašu augstāko debesskrāpi – „Imperija” 373 m augstumā.
Maskava no "putnu lidojuma augstuma". Protams japalaimēsies ar laikapstākļiem. Ekskursija muižā
Arhangeļskoje. Muiža piederēja vienam no bagātākajiem cilvēkiem Krievijā, mākslas cienītājam un mecenātam
kņazam N.Jusupovam. Apstādinašana t/c aiz Maskavas. Vakariņas**. Nakts pārbrauciens.

 6.diena

Atgriešanās Rīgā no rīta.

 

Ceļazīmes cena: 290€

Ceļojuma cenā ietilpst:

 



• brauciens ar tūrisma klases autobusu un autoceļu izdevumi;

• 3 naktis viesnīcā,

• 3 brokastis viesnīcā;

• apskates ekskursijas Maskavā,

• gids pavadonis visa brauciena laikā ( krievu val.)

 

Papildus izdevumi. Ieejas biļetes un gidi -40€,

Skolniekiem, studentiem, pensionāriem - 30 €

Ieejas biļete Vasīlija Svētlaimīgā katedrālē
Tretjakova galerija
Ekskursija uz debesskrāpi – „Imperija”
Muzejs un parks muižā Arhangeļskoje, Caricino, Kolomenskoje.

 

Papildus izdevumi pēc vēlēšanās**:

Dzīvošana vienvietīgā numurā - 75€.
Papildus vieta autobusā - 50€
Biļetes uz kuģīti – upes tramvaju pa Maskavas upi – 600 rub.
Braukšana uz metro 1 brauciens – 35 rub.
Pusdienas, vakariņas ** - 5€

 

Firmas patur tiesības mainīt apskates objektu secību. Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas,
valūtas kurs, kā arī programmā norādītie laiki ir orientējoši un tie var mainīties !!!

 

Nepieciešama informācija:

 

• nepilngadīgiem bērniem (līdz 18 gadu vec.) ceļojumā līdzi jāņem pase un dzimšanas apliecību. Ja bērns ceļojumā
dodas bez vecākiem, nepieciešama arī notariāli apstiprināta pilnvara.

• Krievijas vīzas LR pilsoņiem ~ (noformēšana 9 darba dienas)

LR pilsoņa pase, derīga vismaz 6 mēnešus pēc atgriešanās no ceļojuma;

 

NB! Lūdzam ar sapratni un cieņu izturēties pret uzvedības noteikumiem klosterī; svētceļnieku apģērbs nedrīkst būt
izaicinošs un netīrs, sievietēm jāapsedz ceļi un pleci, galvai jābūt apsegtai ar lakatu; vīriešiem ir nepieļaujami šorti
un īsas bikses.


