
VIENMĒR SKAISTĀ BUDAPEŠTA !

BUDAPEŠTA – DONAVAS PĒRLE! 
AIZRAUJOŠA EKSKURSIJA PA DONAVAS LOKIEM: VIŠEGRADA, SENTENDRE.
BRAUCIENS AR EKSKURSIJU KUĢĪTI PA DONAVU, UNGĀRU VIRTUVE, ZIRGU ŠOVS UN
UGUNĪGA FOLKLORAS PROGRAMMA.

Izbraukšanas datumi: 13.04.

Сeļojuma cena: 169 EUR 5 dienas Visas naktis viesnīcās!

1.diena „Aiz horizonta...” Izbraukšana no Rīgas 6:00. Lietuva. Polija. Tiek plānota ilgāka apstāšanās pusdienu
pauzē. Nakts tranzītviesnīcā Polijā. 
2.diena „Tik daudz iespaidu...”

Brokastis*. Ceļš gar Polijas un Slovākijas kalniem. Budapešta. Klasiskā ekskursija (ar autobusu un kājām) pa
Budu un Peštu vietējā gida vadībā (20EUR) krievu valodā: Varoņu laukums, Parlaments, Sv.Stefana katedrāle,
Zvejnieku bastions, Sv.Matiaša baznīca, Karaliskā pils un citi vēsturiski objekti. Ekskursijas laikā ir paredzēta
objektu apskate no ārpuses. Vakarā piedāvājam apmeklēt tradicionālu ungāru restorānu ar ungāru nacionālajiem
ēdieniem un folkloras grupas uzstāšanos (30 EUR). Vakara gaitā būs iespēja nobaudīt ungāru vīnu, klausīties
ungāru mūziku un skatīties ugunīgās ungāru dejas. Nakts viesnīcā Budapeštā.
3.diena ” Ko mums pastāstīs Donava?”

Brokastis*. Izbraukuma ekskursija pa Donavas lokiem vietējā gida vadībā (30 EUR),krievu valodā. Višegradas
cietoksnis – bijusī karaļu rezidence, Karaļa Matiaša iemīļotā atpūtas vieta. Cietoksnis celts renesanses un gotikas
stilā. Tas atrodas augstas klints virsotnē, no kuras paveras brīnišķīgs panorāmas skats uz Donavu. Sentendre –
sena serbu pilsēta (14 gs.), mākslinieku pilsēta. Marcipāna muzejs un veikals, daudzveidīgi suvenīru veikaliņi.
Iespējams papusdienot kādā no izsmalcinātajiem restorāniem, nodegustēt ungāru vīnus un apmeklēt vīna muzeju.
Dienas otrajā pusē atgriežamies Budapeštā. Brīvais laiks. Iespējams apmeklēt “Sečeņas” baseinus un nopeldēties
termālajos un minerālajos ūdeņos vai apmeklēt pilsētas muzejus un ZOO. Vakarā piedāvājam pastaigu pa Vaci
gājēju ielu un izbraucienu ar kuģīti pa Donavu. Uzzināsiet par nozīmīgākajiem notikumiem, slavenākajiem cilvēkiem
un dzirdēsiet stāstus, ko stāsta Donavas upe. Nakts viesnīcā Budapeštā.
4.diena ”Jautri, skaisti, garšīgi…”

Brokastis*. Viesnīcas numuriņu atbrīvošana. Izbraukšana no Budapeštas uz Zirgu šovu Brāļu Lazāru parkā
(~40EUR). (Budapeštā neatgriežamies). Jums būs iespēja viesoties ungāru fermā, kur mīt dažādi ungāru šķirņu
dzīvnieki, un ir ierīkots sporta ratu muzejs. Zirgu šova laikā jātnieki ar saviem augstdzimušajiem rikšotājiem,
demonstrēs ne tikai ungāru kareivju meistarību, bet pat nodejo Vīnes valsi! Pēc šova noskatīšanās, labākās ungāru
viesmīlības tradīcijas – pusdienas jautras čigānu mūzikas pavadījumā. Izbraukšana uz Poliju. Nakts tranzītviesnīcā
Polijā.
5.diena „Laiks doties mājup...”

Brokastis*. Polija. Lietuva. Tiek plānota ilgāka apstāšanās pusdienu pauzei. Vēlu naktī (~1:00 -2:00) atgriešanās
Rīgā.

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

Ceļojuma cenā iekļauts:
Transporta un ceļa izdevumi; 
1 vieta tūrisma klases autobusā(WC,TV, kondicionieris);
4 naktis viesnīcās: **- 2,***-2; nakšņošana 2-3-vietīgos numuros ar ērtībām (WC, duša/vanna numurā),
ierašanās laiks nakts mītnēs pl. 21-24 un ir 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),
4 brokastis viesnīcās; 
Grupas vadītāja pakalpojumi;
Papildus izdevumi izbraukuma ekskursijām pēc izvēles:
Izbraukuma ekskursija ” Ko mums pastāstīs Donava?” 30 €, izbraukuma ekskursija uz Zirgu šovu (+
pusdienas) Brāļu Lazāru parkā ~40 €.
Pilna izbraukuma ekskursiju paketes cena ~70 €. IZDEVĪGI: iegādājoties pilno izbraukuma ekskursiju
paketi pirms ceļojuma cena ~63 €
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, pasākumiem un ekskursijām:
Ekskursija vietējā gida pavadībā Budapeštā 20 €; Kuģītis pa Donavu Budapeštā 22 €; Vakariņas restorānā ar
nacionālo mūziku ~ 30EUR (jāpiesaka iepriekš); Višegradas cietoksnis 7 €; Marcipāna muzejs 3 €; Hevīza ezers
11 €; Sečeņi termālie baseini 4100 HUF(visai dienai); ZOO ~ 2500 HUF;

Budapeštas labirinti ~ 1400 HUF; Transports Budapeštā 350 HUF. 
2016.gada rudens izmaksas.
Noderīga informācija:
Ungārijas naudas vienība ir forinti (HUF), 1 EUR ~250HUF, laika starpība -1h, pusdienu izmaksas no 10EUR,
vakariņas restorānā ~30EUR.

Papildus izmaksas:
� Apdrošināšana - 4.75 EUR līdz 65 g.v./ 9.50 EUR no 65 g.v. / 14.25 EUR no 71 g.v.
(ceļojuma apdrošināšanai jābūt obligāti);
� Papildus vieta autobusā 65EUR
� Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā, ja ceļojat viens/a 50EUR
� Vakariņas restorānā ar nacionālo mūziku ~ 30EUR (jāpiesaka iepriekš)
Līdzi jāņem:
Ceļošanai derīgi dokumenti, peldlietas, zāles, kuras varētu būt nepieciešamas tieši Jums, nauda, pārtika vienai
diennaktij. personīgās higiēnas lietas.
Ieteikums:
Jūsu komfrotam, paņemiet līdzi ērtus apavus (sēdēšanai autobusā), fēnu, lietussargu vai lietus mētelīti. Naudu būs
iespēja izmainīt valūtas maiņas punktos vai bankā. Tiek pieņemtas VISA, MAESTRO norēķinu kartes.

Tūroperatoram ir tiesības rīkot cenu akcijas un mainīt to darbības laiku, ilgumu. 
Cenā ietilpst visi nodokļi, ieskaitot PVN.

Uzmanību!

� Neskatoties uz to, ka Latvija ir Šengena zonā, katram ceļotājam, neatkarīgi no vecuma, ceļojuma laikā ir jābūt
līdzi derīgam ceļošanas dokumentam- pasei vai ID kartei (tikai LR pilsoņiem), kas atbilst LR un to valstu, uz
kurām ceļo likumiem. Par ceļošanas dokumenta derīgumu atbild tā īpašnieks. 
� Programmā norādītie laiki un cenas var mainīties atkarībā no pakalpojumu cenām ārpus Latvijas un Latvijā,
ieejas biļešu un papildus izmaksu cenu maiņu, kā arī valūtas kursa izmaiņām. 
� Tūrisma uzņēmums ir tiesīgs mainīt apskates objektu apmeklējumu kārtību! 
� Tūrisma uzņēmums neatbild par sniegtajiem pakalpojumiem ārpus Latvijas robežām, par pakalpojumiem
objektos, viesnīcās un restorānos, kā arī par tiem pakalpojumiem, kas nav tieši uzņēmuma pakalpojumi- kurus
sniedz citi neatkarīgi uzņēmumi.
� Uzņēmums nav atbildīgs par apskates objektu darba laika izmaiņām, par kļūdainu informāciju un dažādu
pasākumu atcelšanu bez iepriekšēja brīdinājuma.
� Atgriešanās laiks no ceļojuma var mainīties sakarā ar neparedzētām situācijām ceļā. Uzņēmums nav atbildīgs
par šāda veida izmaiņām un negarantē konkrētu atgriešanās laiku.
� Ja klients iepriekš neapmaksā papildus izmaksu pakalpojumus (piem., restorānu, kuģīti), uzņēmums negarantē
to nodrošināšanu ceļojuma laikā.
� Sakarā ar svētku dienām uzņēmums ir tiesīgs aizvietot programmā minētās ekskursijas uz līdzīgām, un veikt



korekcijas brauciena programmā, ja programmu skar izmaiņas svētku norise pilsētā vai izmaiņas objektu darba
laikos.
� Ja apdrošināšana nav iekļauta ceļojuma cenā, tā ir jāiegādājas atsevišķi.
� Plānotās viesnīcas un autobusi var mainīties, līdz ar to , iespējamas izmaiņas arī autobusa sēdvietās.
� Uzņēmums nav atbildīgs par neuzmanīgu, paviršu iepazīšanos ar ceļojuma programmu. 
Uzņēmums nav atbildīgs par nepamatotām fantāzijām un klienta ilūzijām.


