
NOVEMBRA SVĒTKOS – ciemos pie
Kopernika, viduslaiku pilis un strūklaku

simfonija!
Varšava  –  Viljanovas pils un parks - Komplekss Lazienki  -

Kopernika zinātnes centrs

Izbraukšanas datums: 17.18.2016 (3 dienas / 2 naktis viesnīcā)

Vai visiem tik zināmā Polija galvaspilsēta Varšava vēl spēj kādu pārsteigt? Dodoties ceļojumā ar autobusu uz
Eiropu, gandrīz katru reiz ir braukts cauri Varšavai un dzirdēti dažādi stāsti par to. Bet labāk pilsētu ir apskatīt un
iepazīt pašiem – dodoties pastaigā pa vecpilsētu, Lazienku parku, izbaudot strūklaku šovu un Kopernika zinātnes
centru. Neizpaliks arī izdevīgie pirkumi poļu lielveikalā!

1.diena: Latvija – Lietuva – Polija.
Izbraukšana no Rīgas. Brauciens caur Lietuvu un Poliju. Pēcpusdienā ierašanās Varšavā. Brīvais laiks vai
ekskursija Nr.1 Varšavas apskates ekskursija vietējā gida pavadībā (par papildus samaksu – 10 €).
Ekskursijas laikā Jūs redzēsiet Polijas galvaspilsētas brīnišķīgos arhitektūras ansambļus un uzzināsiet daudz jauna
par karaļu un aristokrātijas dzīvi. Jūs iepazīstinās ar interesantiem faktiem, spilgtiem notikumiem un leģendārām
personībām, kas ir atstājušas savus nospiedumus Varšavas un valsts vēsturē. Jūs redzēsiet tirgus laukumu ar
pilsētas simbolu - nāriņu, Sv.Jāņa katedrāli, karaļa pili, Krakovs priekšpilsētu, un citas svarīgas vecpilsētas
apskates vietas. Brīvais laiks. Nakts viesnīcā Varšavā.

2. diena Varšava - Viljanovas pils - Kopernika centrs - gaismas un mūzikas šovs
Brokastis viesnīcā. Brīvais laiks Varšavā vai izbraukuma ekskursija Nr.2: “Viljanovas pils muzejs vietējā
gida pavadībā” (par papildus samaksu – 40 €, uzmanību - ieejas biļete parkā un muzejā ir iekļauta cenā).
Dosimies apskatīt brīnišķīgo renesanses pērli - Viļjanovas pili ar skaisti iekopto parku ar dažādām ziedu
kompozīcijām, skulptūrām un strūklakām. Ekskursija ar vietejo gidu muzejā un pastaiga pa parku. Pl. 13:20
«Kopernika zinātnes centra» apmeklējums (ieejas biļete: 35 PLN/ !! Uzmanību - Vizīte ir jāpiesaka birojā un
laicīgi, jo biļešu pieejamība ir ierobežota!). Tā ir vieta, kur var skraidīt, lēkāt, pieskarties eksponātiem un veikt
dažādus eksperimentus. Centrā nav noteikta apmeklējuma maršruta, katrs var pats izvēlēties, ko apskatīt.
Piemēram, galerijā ”Pasaule kustībā” var pats izbaudīt astronauta Nila Armstronga izjūtas izkāpjot uz Mēness.
Galerija „Gaismas zona” domāta tiem, kam patīk detektīvmīklas, bet galerijā ”Cilvēks un apkārtējā vide” galvenais
eksponāts ir pats apmeklētājs, te var iepazīties ar savu iespēju robežām, jūtu un ķermeņa noslēpumiem. Vakarā
dosimies vērot gaismas un mūzikas šovu, netālu no Varšavas vecpilsētas. Ūdens no apmēram 400 sprauslām,
krāsainu lāzeru izgaismots, traucas augšup līdz pat 25 m augstumam dažādu žanru mūzikas pavadībā. Tas ir jāredz
ikvienam! Nakts viesnīcā Varšavā.

3. diena Varšava - Karaliskie Lazenki - Rīga
Brokastis viesnīcā. Pils un dārzu kompleksa Karaliskie Lazienki apmeklējums, kurā ietilpst brīnišķigs parks un
vairāki 18. gadsimta Polijas karaļa Staņislava Augusta Poņatovska karalisko ēku komplekss. Būs iespēja aplūkot
vasaras teātri, pieminekli ģeniālajam komponistam Frederikam Šopēnam, Karalisko pili – Staņislava Augusta
Poņatovska rezidenci, Ķīniešu aleju. Šodien tā ir pilsētas iedzīvotaju un viesu iemīļotākā pastaigu vieta. Šeit
atrodas dažādi muzeji, notiek kultūras, zinātnes un izklaides pasākumi, savukārt pie Friderika Šopēna pieminekļa
jau 50 gadus sestdienās un svētdienās tiek rīkoti bezmaksas klavierkoncerti . Pims došanās mājup, apmeklēsim arī
kādu poļu lielveikalu, lai sagādātu izdevīgus un jaukus pirkumus gan sev, gan arī mājās palicējiem. Ap plkst. 14:00
izbraukšana mājup. Laiks ceļā: Polija, Lietuva. Ļoti vēlu vakarā atgriešanās Rīgā.

Сeļazīmes cena:
€ 150.00 (1 vieta autobusā)
€ 210.00 (1 vieta ar papildvietu autobusā)
€ 60.00 (piemaksa par vienvietīgu numuru SINGL)



Ceļazīmē iekļauts:
- 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), 
- Nakšņošana viesnīcās (2*, Viesnīcas “zvaigžņu” klasifikācija saskaņa ar attiecīgas valsts
standartiem). Nakšņošana 2-3- vietīgos numuros ar ērtībām un brokastīm (WC, duša/vanna numurā);
-Grupas vadītāja pakalpojumi.

Papildus izdevumi / “par papildus samaksu”:
Medicīniskā apdrošināšana līdz 65 gadiem – 2 € / (65+) - 4 € 
Ieejas biļete Kopernika zinātnes centrā – 35 PLN
Ekskursija Nr.1: "Varšava" vietējā gida pavadībā - 10 €
Izbraukuma ekskursija Nr.2 “Viljanovas pils un parks” - 40 €.

Iegādāties ekskursiju paketi kopā ar ceļazīmi tagad ir IZDEVĪGI!
“Ekskursiju paketē” iekļautās ekskursijas Nr.1, Nr.2 = maksājot Rīgā = 35 € (bērniem un
pieaugušajiem)
Valūtas kurss: 1 EUR=~4PLN

*ekskursijas ar vietējem gidiem notiek krievu valodā
*Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, valūtas kurss, kā arī programmā norādītie
laiki ir orientējoši un var mainīties.

Grozījumi programmā un cenā iespējami LR normatīvo aktu ietvaros.
Firma ir tiesīga mainīt ekskursiju secību ceļojuma laikā.
Ceļojumam nepieciešamie dokumenti:
Pase, derīga vismaz 3 mēnešus pēc atgriešanās no ceļojuma; nepilngadīgiem bērniem (līdz 18 gadu vecumam)
ceļojumā līdzi jāņem pase un dzimšanas apliecība. Ja bērns ceļojumā dodas bez vecākiem, nepieciešama arī
notariāli apstiprināta pilnvara.
Ceļojumā nav nepieciešamas obligātās medicīniskās formalitātes.
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