
Valsts: Lielbritānija

ANGLIJA UN VELSA GADSIMTU TRADĪCIJĀS
ANTVERPENE – LONDONA - VIDZORAS PILS – VELSA - KĀRDIFA – BRISTOLE -
STOUNHENDŽA – ERUNDELAS PILS – BRIGE
19.10. – 26.10.2019.
8 dienas / visas naktis viesnīcās
Ceļojuma cena: € 532 

1. diena. 19.10. „Pretī jauniem iespaidiem…”
Agri no rīta izbraukšana no Rīgas. Lietuva. Polija. Nakts 3* viesnīcā Polijas teritorijā, Slubices apkaimē.
Ierašanās viesnīcā.
2. diena. 20.10. „Rubensa dzimtā pilsēta...”
Brokastis*. Dodamies līdz vēsturiski Flandrijas pilsētai un Rubensa dzimtenei - Antverpenei. Sīksta,
internacionāla, neatkarīga un lepna pilsēta. Vecpilsētas un grandiozās, flāmu gotikas stilā celtās Dievmātes
katedrāles apskate. Nakts 2* viesnīcā Antverpenes apkaimē. Ierašanās viesnīcā.
3. diena.21.10. „Vismaz reizi mūžā šī pilsēta ir jāapmeklē!..”
Brokastis*. Pārcelšanās uz Britu salām. Otrajā dienas pusē sākam iepazīt Londonu! Piedāvājam apskates
ekskursiju vietēja gida pavadībā (par papildus samaksu 20 €). Jūs redzēsiet pilsētas vēsturisko centru: Big-Ben –
slavenāko pulksteni pasaulē, Tauera tiltu – Viktorijas laika gotikas šedevru, Bekingemas pili, Parlamenta ēku,
Trafalgara laukumu, Temzas krastmalu, Taueru. 
Brīvajā laikā pēc grandiozajiem iespaidiem iesakām visu redzēto iepazīt no putna lidojuma, ko piedāvā viens no
lielākajiem un augstākajiem panorāmas ratiem pasaulē – „Londonas acs”. Nakts 2* viesnīcā Londonas apkaimē.
Ierašanās viesnīcā.
4 diena. 22.10. „Anglijas monarhijas mūžīgais simbols...”
Brokastis*. Piedāvājam doties izbraukuma ekskursijā (par papildus samaksu 25 €) uz Vindzoras pili – viena no
vecākajām pilīm pasaule, karaliskā rezidence jau 900 gadus. Jūs varēsiet apmeklēt brīnišķīgo pili, apskatīt
karaliskās ģimenes apartamentus un Sv. Georga kapela, kur ir apglabāti daudzi monarhi. Apartamentu sienas rotā
unikāli gobelēni un Rembranta un Van Deika mākslas darbi. Jūs apburs karalienes Mērijas leļļu namiņš un
karalisko trauku izstāde. 
Atgriešanās Londonā. Brīvajā laikā, Jūs varat iegādāties suvenīrus, pastaigāties pa pilsētu. Izjust vēstures gaisotni
Jums palīdzēs muzeju apmeklējumi – Britu muzejs, Madam Tiso muzejs, Nacionālā Galerija, Šerloka Holmsa,
Transporta, Londonas vēstures muzeju u.c.
Vakarā piedāvājam ekskursiju “Vakars Londonā” (par papildus samaksu 15 €): Kovent Gadren, Soho rajons,
Pikadilli laukums, Ķīniešu laukums. Vakarā atgriešanās 2* viesnīcā Londonas apkaimē. Ierašanās viesnīcā.
5. diena. 23.10. „Senā Bristole un Velsas galvaspilsēta...”
Brokastis*. Piedāvājam izbraukuma ekskursiju „Senā Bristole un Velsas galvaspilsēta” (par papildus
samaksu 35 €). Bristole – viena no senākajām un nozīmīgākajām Anglijas tirdzniecības pilsētām. Pastaiga pa
pilsētu. Jūs redzēsiet krāšņo Bristoles katedrāli, gotisko Sv. Marka baznīca un citus objektus, kā arī pilsētas
simbolu Kliftonas iekārtais tilts pār Eivonas aizu. Brauciens uz Velsas galvaspilsētu Kārdifu. Pastaiga pa pilsētu –
Kārdifas pils, Bjūtas parks, Rātsnams,Velsas nacionālais muzejs, Kārdifas līcis. Atgriešanās Londonā. Nakts 2*
viesnīcā Londonas apkaimē. Ierašanās viesnīcā.
6. diena. 24.10. „Akmens laikmeta brīnums…”
Brokastis*. Piedāvājam doties ekskursijā „Akmens laikmeta brīnums” (par papildus samaksu 35 €).
Stounhendža – senā ķeltu kulta vieta, milzīga kultūrceltne, ko no akmens uzcēluši druīdi 2600.-2200.g.p.m.ē. 
Erundelas pils un dārzi. Pils, kas paceļas kalna virsotnē, glabā gandrīz 1000 gadu senu notikumu vēsturi, No
sargtorņa paveras brīnišķīga panorāma uz pilsētiņu, Erunas upi un jūru. Šī ir vieta lieliskām fotogrāfijām.
Ceļš cauri Anglijas dienvidaustrumu daļai aizvedīs mūs uz Duvras ostu Atgriešanās uz kontinentu. Brauciens līdz
Beļģijai. Nakts 2* viesnīcā Briges apkaimē. Ierašanās viesnīcā.
7. diena. 25.10. „Apburošā Beļģija...” 
Brokastis*. Apmeklēsim Ziemeļu Venēciju – Brigi. Tā ir maza, klusa un glīta flāmu pilsētiņa – ar miniatūriem
kanāliņiem, svētsvinīgi gotiskām baznīciņām un skaistiem ķieģeļpiparkūku namiņiem Pastaiga ekskursija. Brivs
laiks. Ceļš cauri Beļģijai, Nīderlandei, Vācijai. Nakts 3* viesnīcā Slubicē. Ierašanās viesnīcā. 
8. diena.26.10. „Steidziet dalīties iespaidos ar mājiniekiem...”
Brokastis*. Tranzīts caur Poliju, Lietuvu. Naktī atgriešanās Rīgā.

Samaksas kārtība:



• Avansa iemaksa slēdzot līgumu 30% no ceļojuma summas.
• Atlikusī summa: 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

Piemaksas un papildus izdevumi :
• piemaksa, ja nepieciešams vienvietīgs numurs viesnīcā 200 €,
• piemaksa par papildvietu autobusā 135 €,
• ieejas biļetes muzejos, izklaides pasākumos,
• pilsētas sabiedriskais transports,
• AAS "BALTA'' medicīniskā apdrošināšana 7.20 € ((65-69 gadu vecumā 14.40 €; 70–75 gadu vecumā 21,60
€)

Papildus izdevumi izbraukuma ekskursijām pēc izvēles:
Izbraukuma ekskursija uz Vindzoras pili 25 €, ekskursija “Vakars Londonā” 15 €, Izbraukuma ekskursija „Senā
Bristole un Velsas galvaspilsēta” 35 €, Izbraukuma ekskursija „Akmens laikmeta brīnums” 35 €.
Pilna izbraukuma ekskursiju paketes cena (bez ieejas biļetēm) 110 €. IZDEVĪGI: iegādājoties pilno
izbraukuma ekskursiju paketi pirms ceļojuma cena 95 €, bērniem līdz 14g. 80 €.
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:
Latvijas nepilsoņiem – vīza ~180 € (dokumentu iesniegšana 30. dienas pirms ceļojuma).
Apskates ekskursija Londonā vietēja gida pavadībā 20 €;Vestminstras abātija 20/9 £; Madam Tiso muzejs ~
33/28.80 £, Šerloka Holmsa muzejs 15/10 £, Panorāmas rats "Londonas acs" 23/17 £, Tauers 24.50/11 £,
Vindzoras pils 19.20/11.30 £, Stounhendža 16/9.60 £; Erundelas pils un dārzi 22£.
1 € ~ 0.85 £
2018. gada izmaksas.

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 667906091, AAS "BALTA"

Operators: SIA Ozolciems Tūre                           Klienta paraksts

 

____________________________                   _______________________________


