
Ekskursiju programma “Kazaņa, atklāj sejiņu!”

1.diena, 23.decembris, sestdiena

Lidojums Rīga - Kazaņa
Transfērs uz viesnīcu, izmitināšana viesnīcā
Nakts viesnīcā

2.diena, 24.decembris, svētdiena

07:00 – 10:00    brokastis viesnīcā
10:00 tikšanās ar gidu, ekskursijas sākums pa UNESCO kultūras mantojuma objektu Kazaņas Kremli - cietoksni
pilsētas centrā. Kul Sharif mošejas, kas kļuvusi par Kazaņas vizītkarti, apmeklējums.
Ekskursija uz Sanktpēterburgas Ermitāžas muzeja filiāli - centru “Kazaņas Ermitāža”. 
Pusdienas pilsētas kafejnīcā ar tatāru nacionālās virtuves ēdienu pagatavošanas meistarklasi.
Autobusa un gājēju pārskata ekskursija pa pilsētu “Tūkstošgadīgā Kazaņa”, pastaiga pa Vectatāru slobodu,
pilsētas vēsturiskās daļas apskate.
Chak-chak muzeja apmeklējums.
Brīvais laiks. Ziemassvētku nakts.

Pēc vēlēšanās var apmeklēt katoļu dievnamu. Pirmie katoļi Kazaņā ieradās XVIII gadsimtā, pārsvarā tie bija
ieceļotāji no Vācijas, Polijas un Baltijas valstīm. Skaistais dievnams Kazaņā uzbūvēts kā pateicība katoļu baznīcai
par nozaudētās pareizticīgo svētlietas – Kazaņas Dievmātes ikonas – atgriešanu. Dievnamā ir brīnišķīgas itāļu
ērģeles. Nakts viesnīcā.

3. diena, 25.decembris, pirmdiena

Brokastis viesnīcā.
10:00 Ārpilsētas autobusu ekskursija uz Svijažskas senpilsētas salu.
Cietoksnis uz salas tika uzbūvēts pēc Krievijas cara, tolaik vēl gan ne Bargā, bet 22 gadus jaunā Ivana IV
pavēles, lai ieņemtu Kazaņu. Apskatīsim un apmeklēsim Dievmātes Draudzes baznīcu ar unikālām 16.gadsimta
freskām.
Pusdienas pilsētas kafejnīcā. Svijažskas vēstures muzeja apmeklējums.
Atgriešanās Kazaņā.
Aptuveni plkst. 18:00 – ierašanās Kazaņā, brīvais laiks.  

Pēc vēlēšanās var apmeklēt unikālo Sociālisma sadzīves muzeju – kā sacīt, ceļojumu uz gaišo pagātne, turpat
atrodas arī Krievijā vienīgā rokenrola slavas zāle, vairāk nekā 60 ģitāras ar rokzvaigžņu parakstiem! (ieejas biļete:
250 rbļ. ~ 4 €) Strādā līdz plkst. 20:00.
Nakts viesnīcā.

4.diena, 26.decembris, otrdiena

Brokastis viesnīcā, numuru atbrīvošana.
Transfērs uz Kazaņas Universitāti.
Ekskursija par Universitātes pilsētiņu, Universitātes vēstures muzeja apmeklējums. Ar Kazaņas Universitāti ir
saistīti daudzi slaveni vārdi, piemēram, Ļevs Tostojs mācījās Juridiskajā fakultātē; Aleksandrs Butļerovs –
Krievijas ķīmijas skolas dibinātājs; Nikolajs Lobačevskis - neeiklīda ģeometrijas atklājējs; Juridiskajā fakultātē
neilgi mācījās Uļjanovs (Ļeņins); Universitātes absolvents bija arī slavenais režisors Staņislavs Govoruhins. 
Pusdienas kafejnīcā.
Gājēju ekskursija pa Kremļa un Baumana ielu.
Kremļa iela – tas ir bijušais Kazaņas “Ņevas prospekts” miniatūrā. Bet Baumana gājēju iela – tās “Jaunais
Arbats”.
Veikalu apmeklējums suvenīru un “garšīgu lietu” iegādei.
17:30 Transfērs uz lidostu. Izlidošana uz Rīgu. 



Ceļojuma cena:  625 € (1 cilvēkam divvietīgajā numurā)

Cenā iekļauts: 

Lidojums Rīga – Kazaņa – Rīga
Transfērs lidosta – viesnīca – lidosta Kazaņā
Izmitināšana 3* viesnīcā Kazaņas centrā
Ēdināšana: 3 brokastis viesnīcā, 3 pusdienas pilsētas kafejnīcā
Programmā paredzētās ekskursijas ar vietējo gidu krievu valodā
Ieejas biļetes programmā paredzētajos objektos

Papildu izdevumi:

Medicīniskā apdrošināšana – 1,80 €
Ja jums ir vairāk par 65 gadiem, tad – 3,60 €

Latvijas pilsoņiem ir nepieciešama vīza
Vīzas un apdrošināšanas izmaksas – 70 €

Izmitināšana vienvietīgā numurā: + 66 €


