
Venēcijas karnevāls 2017 «Eņģeļa lidojums»
Austrijas Alpi – Venēcija – Venēcijas karnevāls – Termālā peldētava

«Römertherme»

Izbraukšanas datums: 17.02.2017 (5 dienas - visas naktis viesnīcās)

Kurš gan nevēlētos reiz nokļūt pasakā? Kaut uz mirkli paviesoties teiksmainajā pilsētā uz ūdens, kur ielu
vietā vijas kanāli un tiltiņi, bet mašīnu vietā slīd laivas-gondolas. Venēcijas karnevāls - tas ir

neaizmirstams piedzīvojums ar pagātnes dvesmu. Tikai šeit var sajust pērlēm izšūta brokāta apmetņa
vēso pieskārienu, kad garām paslīd kāda dīvaini tērpta un noslēpumaina būtne, kas izkāpusi gluži kā no

pasaku grāmatas... Lai ļautos šim sapnim, atliek doties uz Venēciju karnevāla laikā!

1.diena. 17.02.2017. Latvija – Lietuva – Polija.
Agri no rīta izbraukšana no Rīgas. Ceļā: Latvija – Lietuva – Polija. Nakts viesnīcā Polijā pie Čehijas robežas.

2 diena. 18.02.2017. Čehija, Austrija, Itālija.
Brokastis viesnīcā. Izbraukšana uz Itāliju: Čehija, Austrija, Itālija. Ceļš uz Itāliju caur kalnu «paradīzi»: burvīgas
ainavas un skaisti dabas skati. Nakts viesnīcā Itālijā.

3 diena. 19.02.2017. Romantiskā Venēcija – Karnevāls.
Brokastis viesnīcā. Brīvais laiks vai izbraukuma ekskursija Nr.1: Venēcija (par papildus samaksu: 55 €).
Venēcija ir pilsēta – muzejs, noslēpumaina un neaizmirstama, kur ielu vietā plūst ūdens kanāli ar senatnīgo namu
spoguļattēliem un graciozām gondolām. Ar kuģīti pārbraucot lagūnu, skatam paveras pilsētas sirds - Svētā Marka
laukums. Pilsētas apskates ekskursija, kuras laikā iepazīsimies ar šīs pilsētas vēsturiskajām un romantiskajām
vietām, burvīgajām šaurajām ieliņām, greznajām pilīm un dievnamiem.
Plkst.12:00 notiks karnevāla atklāšanas ceremonija, ko dēvē par "Eņģeļa lidojumu". Venēcijas karnevāls -
senākais karnevāls pasaulē, ar gandrīz 900 gadu senu vēsturi, ir kļuvis par ikgadēju tradīciju. Krāšņi tērpi,
noslēpumainas maskas un balle vairāku dienu garumā. Venēcijā piedāvājam doties romantiskā izbraucienā ar
gondolu pa Lielo kanālu, vērojot kā skaistās pilis, kas it kā izaug no ūdens, veido mirāžu ūdens spogulī, bet šaurās
Venēcijas ieliņas piepildīs maskās un greznos kostīmos tērpti karnevāla dalībnieki, gaisā virmos visaptveroša
prieka pārpilnība. Arlekīni, Pjetro, mūki un svētie, kurtizānes un aristokrātes, eņģeļi un velni, visi vienotā gājienā
dosies no Sv.Pētera pils līdz Svētā Marka laukumam. Tā ir fantastiskākā izrāde visā Eiropā!
Atgriešanās viesnīcā.

4 diena. 20.02.2017. Romantiskais Bādenes kūrorts.
Brokastis viesnīcā. Mājīgais un romantiskais Bādenes kūrorts ar 15 termāliem avotiem, greznām kūrmājām,
rezidencēm, villām un ziedošiem parkiem. Ideāla vieta atpūtai! Tikai 26 km attālums šķir Bādeni no Vīnes, tuvu un
tajā pašā laikā pietiekoši tālu, lai atpūstos no pilsētas steigas un drūzmas, te var mānīgi apturēt laika skrējienu un
pasapņot! Atpūta termālajā peldētavā "Romertherme" būs labs enerģijas un možuma papildinājums mūsu
ceļojuma noslēgumā. Nakts viesnīcā Polijā pie Čehijas robežas.

5 diena. 21.02.2017.
Brokastis. Brauciens mājup. Polija, Lietuva, Latvija, ar pieturām. Vēla atgriešanās Rīgā.

Ceļojuma cena:
€ 245.00 (1 vieta autobusā)
€ 325.00 (1 vieta ar papildvietu autobusā)
€   65.00 (piemaksa par 1-vietīgu numuru SNGL)
Standarta samaksas kārtība (ja nav paredzēti speciālie akcijas nosacījumi):
• Avansa iemaksa piesakoties ceļojumam un slēdzot līgumu 30% no ceļojuma summas.



• Atlikusīsumma jāsamaksā ne vēlāk kā 20 dienas pirms ceļojuma sākuma.

Ceļojuma cenā ietilpst:
- Ekskursijas/apskate saskaņā ar programmu, izņemot ekskursijas ar norādi “par papildus samaksu”;
- Brauciens ar komfortablu autobusu (TV, WC, kondicionieris, karstais ūdens pieturas laikā, kafija, tēja),
ceļu nodokļi, autostāvvietas;
- Nakšņošana viesnīcās (2*, 3*, viesu nami. Viesnīcas “zvaigžņu” klasifikācija saskaņa ar attiecīgas
valsts standartiem);
- Grupas vadītāja pakalpojumi.

Papildus izmaksas / “par papildus samaksu”:
- Medicīniskā apdrošināšana: 3 € (līdz 65 gadiem) / 6 € (65+);
- Izbraukuma ekskursija Nr.1: Venēcija - 55 € (kuģis līdz Venēcijai ir iekļauts cenā);

Iegādāties ekskursiju paketi kopā ar ceļazīmi tagad ir IZDEVĪGĀK! 
“Ekskursiju paketē” iekļautās izbraukuma ekskursijas Nr.1 = Maksājot Rīgā = 50 €.

- Gondola Venēcijā (6 personām) – 80/100/120 €;
- Dodžu pils – 16 €;
- Termālā peldētava «Römertherme» (3 st.) - 13.80 € (pieauguš.), 11.40 € (pensionāriem), 10.70 € (jauniešiem
no 15-17 g.), 7.20 € (bērniem no 5-14 g.).

SVARĪGI !!!
* Dažas dienas pirms ceļojuma uz Jūsu norādīto e-pastu Jūs saņemsiet ceļojuma vaučeri ar autobusa numuru,
grupas vadītāja kontakttālruni, bāzes viesnīcas nosaukumu un citu noderīgu ceļojuma informāciju t.s. “padomi
ceļotājiem”. Gadījumā ja Jums NAV e-pasta, lūdzam savlaicīgi griezties pie sava aģenta lai saņemtu vaučeri
drukātā formātā.
* Izbraukuma ekskursijās, kas tiek piedāvātas par papildus samaksu, ir iekļauts – degviela, ceļu nodokļi,
stāvvietas, gida pakalpojumi.
* Ieejas biļetes apskates objektos ir par papildus samaksu! Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, valūtas
kurss, kā arī programmā norādītie laiki ir orientējoši un var mainīties. Valūtu iesakām mainīt Latvijā.
* Minimālais tūristu skaits izbraukuma ekskursijās - 20 cilvēki.
* Plānotais ierašanās laiks viesnīcās tranzīta dienās ir no plkst.20:00 līdz plkst. 23:00. Iespējamas nelielas grafika
izmaiņas, vēla ierašanās viesnīcā un atgriešanās mājās sakarā ar neparedzētiem apstākļiem, piemēram,
nelabvēlīgiem ceļu satiksmes apstākļiem.
* Brokastu laiks tiek noteikts pēc ierašanās naktsmītnē, pēc grupas vadītāja norādījuma. Visbiežāk grupas
brokastu laiks ir no plkst. 07:00 – līdz 08:00, bet var būt gan ātrāk, gan vēlāk.
*Ceļojuma saturā un cenās izmaiņas iespējamas LR normatīvo aktu ietvaros.
*Ceļojuma operators ir tiesīgs mainīt ekskursiju kārtību.

Ceļojot uz ārvalstīm, savlaicīgi parūpējieties par ceļojumam nepieciešamajiem dokumentiem:
- Derīga pase vai Personas apliecība (kur tā ir izmantojama kā ceļošanas dokuments). Iepriekš sazinieties ar
konkrētās valsts vēstniecību, lai noskaidrotu, kādam jābūt pases derīguma termiņam ieceļojot valstī.
- Dodoties ceļojumā arī bērniem ir nepieciešama pase. Nepilngadīgiem bērniem (līdz 18 gadiem) nepieciešama arī
dzimšanas apliecība. Ja nepilngadīgais ceļo bez vecākiem, arī notariāli apstiprināta pilnvara.
- Ieceļošanas vīza, ja vien valsts nav noteikusi bezvīzu ieceļošanas kārtību. Lūdzam savlaicīgi sazināties ar
attiecīgās ārvalsts pārstāvniecību, lai iegūtu informāciju par vīzas saņemšanas noteikumiem.
- Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) un/vai privātā veselības un dzīvības apdrošināšanas polise, kas
sedz arī repatriācijas izdevumus uz mītnes zemi personas nāves vai smagas saslimšanas gadījumā.
- Nodrošinieties ar ceļošanas dokumentu, biļešu un apdrošināšanas polises kopijām, gadījumos, ja dokumentu
oriģināli ceļošanas laikā nozaudēti.
- Atrodoties ārzemēs, īpaša uzmanība ir jāpievērš savu dokumentu, tai skaitā pases, drošībai.
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