
Valsts: Polija

JAUNAIS GADS VARŠAVĀff
VARŠAVA –WILLANOW PILS PARKS - ,,GAISMAS LABIRINTI KARALISKAJĀ BURVJU
DĀRZĀ’’- LAZENKI 
3 dienas / Visas naktis viesnīcās
30.12.2016.-01.01.2017.
Ceļazīmes cena: € 140

1. diena. 30.12.2015. „Laiks doties ceļā...”
Agri no rīta 6.30 izbraukšana no Rīgas. Laiks ceļā caur Lietuvu un Poliju. Pusdienu pauze.
Ierasanas Varšavā. Iekārtošanās viesnīcā. Brīvais laiks Varšavas centrā. Varat pastaigāties pa pilsētas
centrālajām ielām, kur atrodas dažādi veikaliņi, apmeklēt tirdzniecības kompleksu“Zolotiji terassi” vai pavadīt
vakaru romantiskajā vecpilsētā. Svētku tirdziņi, kas atdzīvina pilsētu un piepilda gaisu ar dažādu gardumu
aromātu. Elegantās ēkas, neskaitāmās kafejnīciņas ar maigo apgaismojumu, noslēpumaini šaurās ieliņas un kolorītā
vecpilsētas nakts dzīve. Ja esat ūdens prieku cienītājs, ir iespēja apmeklēt ūdens atrakciju parku un SPA
salonu.  Piedāvājam apmeklēt ,,Kopernika zinātnes centru’’, kas ir zinātnes muzejs ar 450 interaktīviem
eksponātiem, kur vienlaicīgi var iepazīties ar ekspozīciju un iegūt praktiskas zināšanas. Apmeklētājiem tiek dota
iespēja aptaustīt eksponātus un patstāvīgi veikt dažādus fizikas eksperimentus, kā rezultātā daudzas dabas
parādības kļūst saprotamas. Tāpat arī centrā darbojas 3D planetārijs, kurā uz liela, lodveida ekrāna tiek
demonstrētas populārzinātniskas filma par astronomiju, galaktiku un dabas zinātnēm. Tas būs aizraujoši ne tikai
bērniem, bet arī pieaugušajiem. Nakts viesnīcā netālu no pilsētas centra : viesnīcā Campanile 3*/piemaksa 20
eur par  Mercure Warsaw Centrum****.

2.diena. 31.12.2015. « Varšava- dvēselei un sirdij’’ ,,Gaismas labirinti Karaliskajā burvju dārzā’’ 
Brokastis*. Varšavas vecpilsētas vēsturiskā centra apskate ar autobusu un kājām, profesionāla vietējā gida
pavadībā, krievu valodā (par papildus samaksu 10 €). 
Stare Miasto – vecpilsēta, kuras vēsture aizsākusies 13.gs. Otrā pasaules kara laikā 90% vecpilsētas tika
izpostīt, bet pateicoties lieliski organizētajiem atjaunošanas darbiem, tika atjaunota. 1980.g. vēsturiskais centrs tika
iekļauts UNESCO pasaules kultūras sarakstā kā īstas, autentiskus fragmentus saglabājošas rekonstrukcijas
piemērs. Sigiszmunda III kolona – Polijas karalis, kurš pārcēla rezidenci no Krakovas uz Varšavu. Karaliskā pils
– Polijas karaļu rezidence. Tirgus laukums – administratīvais un tirdzniecības centrs. Varšavas Sirēnas piemineklis
– pilsētas simbols. Sv. Jāņa katedrāle - viena no pašām senākajām baznīcām Varšavā. Barbakāns – pilsētas vārti.
Krakovas priekšpilsētas iela ar Sv. Annas baznīcu, prezidenta rezidenci, universitāti.

Tālāk ekskursija "Karaliskie Lazenki un mūsdienu Varšava" (par papildus samaksu 20 €).  Ekskursija
Karaliskie Lazenki parkā Polijas pēdējā karaļa vasaras rezidence ar viss skaistāko dārzu Varšavā. Redzēsiet
pieminekli ģeniālajam komponistam Šopēnam. Parkā iespējams sastapt pīles, pāvus un briežus, kas ar savu
klātbūtni priecē tūristus. Ja vēlaties pacienāt parkā mītošās rudās vāveres, paņemiet līdzi riekstiņus! Šopēna
mūzikas cienītāji varēs iepazīties ar Frederika Šopēna Varšavu un noklausīties komponista skaņdarbus, izmantojot
multimediju soliņus. Ekskursija (ar kājām) pa Vecpilsētu, kas ir pilsētas kultūras dzīves atspoguļojums- pilsētas
leģendas, pilis un baznīcas, Karaliskā pils un rekonstruētās, elegantās celtnes, kas izdaiļo Vecpilsētu. Polijas
lielākā tirdzniecības centra ARKADIA www.arkadia.com.plapmeklējums. Brīvs vakars pilsētā.

Piedāvājam doties izbraukuma ekskursijā ,,Gaismas labirinti karaliskajā burvju dārzā’’ (par papildus maksu
10 €) uz barokālo Wilanow pils parka ansambli, ko nereti dēvē par ,,Polijas Versaļu’’. Tā celta Polijas karalim
un Lietuvas kņazam Janam III Sobelskim. Gadu mijas laikā pils parku rotā tūkstošiem krāsainu spuldzīšu un
lampiņu virtenes. Te var ieraudzīt dažādus pasaku varoņus pateicoties gaismu un skaņu spēles efektiem. To
noteikti ir vērts redzēt! 
Atgriešanās Varšavā. Gatavošanās Jaunā 2017 gada svinībām. Grūti, pat varētu teikt neiespējami izteikt vārdos
atmosfēru, kas valda pilsētā, kura gatavojas Jaunā gada sagaidīšanai. Zvanu skaņas kas dzirdamas no visām
baznīcām, atrodoties starp neskaitāmam eņģeļu skulptūrām, kuras tiek uzstādītas uz visām pilsētas ielām,
Ziemassvētku vainagi uz māju durvīm, administratīvajām ēkām, pat ražošanas uzņēmumiem, tā ir pirmssvētku
Varšava.
Jaunā gada sagaidīšana – izvēles iespējas ir plašas! Ja esat jauni un aktīvi, varbūt Jūs ieinteresē Varšavas nakts

http://www.arkadia.com.pl/


klubu dzīve? Vai arī varat vienkārši iegrimt Polijas galvaspilsētas svētku gaisotnes pārpildītajās ieliņās, malkot
šampanieti ar tās iedzīvotājiem, vienkārši uzdziedāt, uzdejot pie pašas lielākās pilsētas skatuves.!!!
Pusnaktī, visi pilsētnieki pulcējas lielajā Tirgus laukumā, kurā administrācija rīko fantastisku uguņošanu. Turp
dodas tūristi pūļi, kuri izvēlējušies Varšavu kā Jaunā gada sagaidīšanas vietu. Redzētais, piedzīvotais, izjustais
paliks Jūsu atmiņās ar neaprakstāmu sajūsmu sajūtu. 
LAIMĪGU JAUNO GADU VĒL JŪSU OZOLCIEMS TŪRE!!!
Nakts 3* Campanille viesnīcā Varšavā. 

3. diena. 1.01.2016. ” Ceļš mājup” 
Brokastis*. Izbraukšana mājup. Laiks ceļā. Īsa apstāšanās, lai pastaigātos pa Lomžas vecpilsētu. Pilsēta radusies
9.gs. Narevas upes krastos. Polija. Lietuva. Vēlu vakarā atgriešanās Rīgā.

Samaksas kārtība: 
• Avansa iemaksa slēdzot līgumu 30% no ceļojuma cenas.
• Atlikusī summa jāsamaksā 20 dienas pirms ceļojuma sākuma.

Ceļojuma cenā ietilpst:
• brauciens ar komfortablu autobusu (WC,TV, kondicionieris) 
• transporta un ceļa izdevumi,
• nakšņošana, 2* vai 3* viesnīcās, viesu namos pēc programmas, 2-3-vietīgos numuros ar ērtībām (WC,
duša/vanna numurā), ierašanās laiks nakts mītnēs atkarīgs no maršruta specifikas, laika un ceļa apstākļiem,
• brokastis (*paredzētais brokastu laiks no pl.7-8., brokastu laiks tiek noteikts pēc ierašanās nakts mītnē, pēc
grupas vadītāja norādījuma), 
• grupas vadītāja pakalpojumi

Piemaksas un papildus izdevumi:
• piemaksa, ja nepieciešams vienvietīgs numurs viesnīcā 75 €, 
• piemaksa par papildvietu autobusā 50 €, 
• ieejas biļetes muzejos, izklaides pasākumos,
• pilsētas sabiedriskais transports,
• AAS BALTA medicīniskā apdrošināšana 2.70 € (pēc 65 gadu vecuma 5.40 €).

Izmaksas apskates objektiem un muzejiem:
Varšavas vecpilsētas vēsturiskā centra apskates ekskursija Varšavā 10 €; Ekskursija "Karaliskie Lazenki un
mūsdienu Varšava" 20 €.
Pilna izbraukuma ekskursiju paketes cena 30 €. IZDEVĪGI: iegādājoties pilno izbraukuma ekskursiju
paketi pirms ceļojuma cena 25 €, bērniem līdz 14g. 20 €.
Ieejas biļetes nav iekļautas izbraukuma ekskursijas cenā un tiek apmaksātas uz vietas.
*Izbraukuma ekskursijas dienā papildus samaksā ir iekļauts – degviela, maksas ceļi un ceļu nodokļi, stāvvietas,
gida vai grupas vadītāja pakalpojumi.

Izmaksas apskates objektiem un muzejiem:
Izbraukuma ekskursija ,,Gaismas labirinti karaļiskajā burvju dārzā’’ 10 €; Kopernika zinātnes centrs 27/18 PLN,
Wilanow pils parka ansamblis 10 PLN. Pusdienas polijā ~40 PLN

Svētku vakariņas pilsētā (jāpiesaka iepriekš) ~35EUR;

Atcerieties, ka...
• Pirms ceļojuma uz Jūsu noradīto e-pastu tiks nosūtīts ceļojuma dokuments (vaučers) ar visu nepieciešamo
informāciju par ceļojumu (autobusa numurs, grupas vadītāja tālruņa numurs un praktiskie ieteikumi).
• Minimālais skaits grupā 33 tūristi, ja ceļotāju skaits ir mazāks, lai ceļojums notiktu, tiek piedāvāts brauciens ar
mazāku vietu skaitu autobusu (iespējams bez WC).
• Minimālais skaits izbraukuma ekskursijās 30. 
• Tūroperators ir tiesīgs mainīt ekskursiju secību ceļojumā.
• Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, valūtas kurss, kā arī programmā norādītie laiki ir orientējoši un var
mainīties.
• Ja ceļojumā dodaties viens un nav ar ko kopā izvietoties viesnīcas numurā, tad ir jāpiemaksā par vienvietīgu



numuru.
• Grozījumi programmā un cenā iespējami LR normatīvo aktu ietvaros.
• Iespējamas nelielas grafika izmaiņas, vēla ierašanās viesnīcā un atgriešanās mājās sakarā ar neparedzētiem
apstākļiem, (piemēram nelabvēlīgu ceļu satiksmes situāciju)

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti:
• LR pilsoņa vai nepilsoņa pase, kas izdota pēc 2002.gada 30.jūnija un ir derīga vismaz 3 mēnešus pēc
atgriešanās. Ja nepieciešamas vīzas, pasē jābūt brīvai vietai, kur tās ielīmēt.
• Latvijas pilsoņa personas apliecība ir izmantojama kā ceļošanas dokuments Eiropas Savienības, Eiropas
Ekonomiskās zonas valstu un Šveices Konfederācijas teritorijā.
• Ceļojumā nav nepieciešamas obligātās medicīniskās formalitātes.
Klienta iemaksātās naudas apdrošināšanas līgums NR 579104430, AAS "BALTA"

Operators: SIA Ozolciems Tūre Klienta paraksts
____________________________ _______________________________


