
Lieldienas Čehijā!

Prāga. Drēzdene. Karlovi Vari. Marianskie Lazne. Loketa. “Saksijas Šveice”. Kēnigšteina.

Prāgas vecpilsēta, Kārļa tilts, vizināšanās ar ekskursiju kuģīti pa Vltavas upi, čehu alus,  Karlovi Vari,
ārstnieciskie avoti un kosmētika, granāta rotas, pilsēta- muzejs Loketa, “Muzikālās strūklakas”,
burvīgas klintis gar Elbas upes krastu, Kenigšteinas kalna cietoksnis, Drēzdene.

 

Ceļojuma datumi: 13.04.2017.  Ceļojuma cena: 169EUR        5 dienas    

1. Izbraukšana no Rīgas 5:00. Lietuva. Polija. Nakts viesnīcā Prāgā. 

 

2. „Pastaiga caur gadsimtiem..." Brokastis. Prāgas apskates ekskursija (ar kājām) ar vietējo gidu
krievu valodā. Loreta, Sv.Vita katedrāle, Prāgas Grads, Kārļa tilts, Kārļa IV piemineklis, senais Rātsnams
vecpilsētas laukumā ar pasaules slaveno astronomisko pulksteni, Prāgas Tina un senās, romantiskās Prāgas
vecpilsētas ieliņas. Brīvais vakars Prāgā. Turpinām iepazīt senatnīgo pilsētiņu. Prāga slavena ar tās
mistiskajiem nostāstiem. Leģenda par spokiem, kas joprojām klīstot pa vecpilsetas ieliņām, liek raisīties
fantāzijai. Īpaši interesanta ir pastaiga pa šaurajām ieliņām vakaros. Iesakām pasēdēt kadā krodziņā vai
kafejnīca un nobaudīt vietējo alu, ieturēt maltīti kādā no restorāniem vai kafejnīciņām vai doties izbraukumā
ar ekskursiju kuģīti pa Vltavas upi un pie reizes ieturēt maltīti uz tā. Iespēja apmeklēt Muzikālo strūklaku.
 „Muzikālās strūklakas ”- liels baseins ar neskaitāmām dažāda veida strūklakām. Skanot iespaidīgai
mūzikai, tās takts ritmā mainās strūklu augstumi un apgaismojuma krāsa! Nakts viesnīcā Prāgā. 

 

3. “Elbas pērles...” Brokastis. Izbraukuma ekskursija uz Vāciju. “Saksijas Šveice” reģions, dabas objekta
apmeklājums. Pasakaini skaistie klinšu veidojumi un kanjoni gar Elbas upes krastu, piesaista māksliniekus,
fotogrāfus un alpīnistus. Kēnigšteinas kalna cietoksnis, kas sākotnēji ticis celts kā Bohēmijas karaļu pils,
bet vēlāk kļuvis par Vācijas spēcīgāko un cietoksni. No cietokšņa mūriem paveras lielisks skats uz Elbu.
Šos dabas skatus baudīja Krievijas cars Pēteris I, Prūsijas karaļi Fridrihs Vilhelms I un Fridrihs II kā arī
imperators Napoleons. Brīvais laiks cietokšņa apmeklējumam. Drēzdene. Pilsētas apskates ekskursija ar
vietējo gidu krievu valodā. Teātra laukums un atjaunotais Operas nams. Brila terase- lielākais balkons visā
Eiropa. Pasaules slavenais Cvingera pils ansamblis, kurā izvietota Drēzdenes gleznu galerija, porcelāna
muzejs, senlaicīgo ieroču galerija. Gājēju un tirdzniecības iela Prager.  Brīvais laiks pilsētā. Pēc saviem
ieskatiem un vēlmēm būs iespējams apmeklēt muzejus, iepirkties, iegādāties suvenīrus, nobaudīt vācu
ēdienus. Pilsēta ir kā radīta patīkamai laika pavadīšanai. Tiem, kas vēlas atjaunot vai papildināt savu
garderobi, iespēja apmeklēt pilsētā esošos tirdzniecības centrus, veikaliņus un Outletus un iepirkties par ļoti
patīkamām cenām. Atgriešanās viesnīcā Prāgā. 

 

4. „Pasaules slavenie... ”Brokastis. Viesnīcas numuru atbrīvošana. Izbraukuma ekskursija uz Karlovi
Vari, Marianskie Lazne. Senlaicīgā Loketas pilsēta. Esot šajā pilsētā šķiet, ka laiks ir apstājies. Loketā
uzturējies gan karalis Karls IV, gan Gēte. Varena cietokšņa pils. Pasaules slavenā kūrortpilsēta un
popilārais  tūrisma centrs Karlovi Vari  atrodas gleznainā Teplas upes ielejā. Čehu kūrorti slaveni visā
pasaulē ar saviem karstajiem un aukstajiem minerālavotiem. Kūrortpilsēta Karlovi Vari ir labākais no
labākajiem. Pastaiga pa Karlovi Vari kūrortu grupas vadītāja vadībā, minerālūdens degustācija.
Marianskie Lazne- otrais lielākais balneoloģiskais kūrorts Čēhijā. Iepazīšanās ar pilsētu, baseinu
apmeklējms. Izbraukšana uz Latviju. Nakts tranzītviesnīcā Polijā.

 

5. “Mājupceļš...” Brokastis. Polija. Lietuva.Latvija.Ierašanās Rīgā naktī (~1:00-2:00)



 

 

Samaksas kārtība:

• Avansa iemaksa slēdzot līgumu 30% no summas.

• 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 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),

• grupas vadītāja pakalpojumi                         

Papildus izdevumi izbraukuma ekskursijām pēc izvēles:

Apskates ekskursija Prāgā ar vietējo gidu (krievu valodā) 20EUR;Izbraukuma ekskursija uz Karlovi Vari un
Marianskie Lazne 35 €, Izbraukuma ekskursija uz Drēzdeni,apskates ekskursija ar vietējo gidu un Saksijas
Šveice 35 €.

Pilna izbraukuma ekskursiju paketes cena 90 €. IZDEVĪGI: iegādājoties pilno izbraukuma ekskursiju
paketi pirms ceļojuma cena 70 €, bērniem līdz 14g. 60 €.

Ekskursiju pakete jāapmaksa kopā ar ceļojumu

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:

Kuģītis pa Vltavu ar bagātīgu „zviedru galdu” 20 €/15 € (bērniem);, Cvinger galerija 10 €; Gleznu galerija
Drēzdenē ~ 10 €; Kenigšteinas kalna cietoksnis 10 €;Sabiedriskais transports Prāgā 24 - 32 Kč, Muzikālās
strūklakas 250 Kč,Prāgas Zoo ~150CZK, Loreta ~110CZK, Sv.Vitta katedrāle no 250CZK, Vaska figūru
muzejs~200CZK; Funikulieris un skata tornisDiāna 10€, Pusdienas no 150 Kč, Muzeji Prāgā 50 – 300
Kč;Pusdienas Polijā no 25PLN.

PAPILDUS IZDEVUMI SASKAŅĀ AR PROGRAMMU:

Medicīniskā apdrošināšana ceļojuma laikā:  4.75 EUR līdz 65 g.v. / 9.50 EUR no 65 g.v.

Papildus vieta autobusā 55 EUR;



Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcās, ja ceļojat viens/a 50 EUR;

 

Tūrisma operatoram 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, kas  atbilst LR un to valstu, uz kurām ceļo
likumiem! Derīgs ceļošanas dokuments nepieciešams arī jebkura vecuma bērnam, bērnam līdz 16 gadu
vecumam, jābūt pavadošajai personai. 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.

Vienu dienu pirms brauciena lūdzam precizēt izbraukšanas laiku, vietu, autobusa numuru un gida
telefona numuru!!!


