
Valsts: Bulgārija

ATVASARA BULGĀRIJĀ 
EGERA – BUKARESTE – NESEBRA – NACIONĀLAIS VAKARS – PLOVDIVA – VARNA –
“AKMEŅU MEŽS” – DŽIP-SAFARI – PIRĀTU KRUĪZS
07.09. – 17.09.2021. / 11 dienas / Visas naktis viesnīcās
Ceļojuma cena: € 389. 

1.diena. 07.09. „Un ceļojums sākas...”
Agri no rīta izbraukšana no Rīgas. Laiks ceļā. Lietuva, Polija, Slovākija. Ierašanās viesnīcā. Nakts 3* viesnīcā
Slovākijas teritorijā. 
2.diena. 08.09. „Vīnogulāju apskāvienos...”
Brokastis*. Slovākija. Laiks ceļā. Ungārija. Ierašanās Egerā. Apskates ekskursija vietējā gida pavadībā (par
papildus samaksu 15 €). Pilsēta ir slavena ar saviem arhitektūras pieminekļiem, vīniem un ārstnieciskajiem
avotiem. Cietoksnis, turku laika minarets, katedrāle, Minoretu baznīca. Egera ieņem 3. vietu valstī vēsturisko
pieminekļu skaita ziņā. Pēcpusdienā aicinām doties uz “Skaistās sievietes ieleju” nodegustēt slavenos Egeras
vīnus un nobaudīt nacionālos Ungārijas virtuves ēdienus. Iespēja iegādāties ekskluzīvu vīnu. Laiks ceļā.
Pārbrauciens līdz Rumānijai. Ierašanās viesnīcā. Nakts 3* viesnīcā Rumānijas teritorijā. 
3.diena. 09.09. „Neordinārā Rumānijas galvaspilsēta...” 
Brokastis*. Dodamies uz Rumānijas galvaspilsētu – Bukaresti, tā ir arī viena no lielākajām Balkānu pilsētām, to
var dēvēt arī par kontrastu pilsētu ar neparastu vēsturi. Piedāvājam apskates ekskursiju vietējā gida pavadībā (par
papildus samaksu 15 €). Ekskursijas laikā dzirdēsim aizraujošu stāstu par šeit dzīvojošās neordinārās tautas
vēsturi. Pēc ekskursijas, brīvajā laikā, Jums būs iespēja nobaudīt vietējo virtuvi, iegādāties nacionālos produktus,
kas tipiski tikai Rumānijai. Pārbrauciens līdz Bulgārijai. Ierašanās viesnīcā. Nakts 3* viesnīcā vienā no labākajiem
kūrortiem – Saulainais krasts.
4.diena. 10.09. „Saule un jūra....”
Brokastis*. Brīva diena Melnās jūras krastā. Pēc trīs pavadītajām dienām ceļā ļausimies atpūtai, baudīsim dienvidu
saules siltumu un jūru. Vakaru var pavadīt kādā no kolorītajiem krodziņiem, kur plašā klāstā tiek piedāvāta vietējā
virtuve, kā arī ļauties nakts dzīves virpulim. Nakts 3* viesnīcā Saulainajā krastā.
5.diena. 11.09. „Bulgārijas pērles...”
Brokastis*. Piedāvājam doties izbraukuma ekskursijā (par papildus samaksu 35 €) uz Nesebru un Sozopoli.
Nesebra un Sozopola – senākās pilsētas Melnās jūras piekrastē. Nesebra – Bulgārijas pērle: arhitektūras
šedevrs, kas ir saglabājies līdz mūsdienām. Pierādīts, ka tās vēsture iestiepjas trīs tūksoši gadu senatnē, katru gadu
arheologi atklāj ar vien jaunas liecības par senajām kultūrām un civilizāciju, kas apdzīvojuši pussalu. Nesebra ir
iekļauta UNESCO kultūras mantojuma sarakstā. 1956 gadā tā tika pasludināta par pilsētu – muzeju.
Sozopole – kūrorta pilsētiņa, grieķu kolonistu dibināta 6.gs. Bulgāru atdzimšanas periods papildinājis savas
iezīmes pilsētas izskatā. Mūsdienās tā ir bulgāru bohēmas iemīļota vieta, tā vilina māksliniekus, mūziķus, aktierus ar
īpašo atmosfēru, ko tai piedod skaistās baznīcas, senās baltās mājas ar dakstiņu jumtiem, akmeņainās šķērsielas
un šaurās bruģētās ieliņas, kas ievijas vīnogulājos, smilšainās pludmales un romantiskā osta. Šo skaisto dienu mēs
noslēgsim ar garšīgāko bulgāru vīnu degustāciju. Atgriešanās viesnīcā. Nakts 3* viesnīcā Saulainajā krastā.
6.diena. 12.09. „Senākā Eiropas pilsēta...” 
Brokastis*. Piedāvājam doties izbraukuma ekskursijā (par papildus samaksu 30 €) uz Plovdivu. Plovdiva ir sena
pilsēta, atrodas uz septiņiem pakalniem Bulgārijas dienvidos. Tā arī ir otra lielāka pilsēta pēc galvaspilsētas Sofijas,
kura arī pretendē uz senākās Eiropas pilsētas titulu, Plovdiva atrodas pie upes Marica, kas sadala pilsētu divās
daļās. Ekskursijas laikā apskatīsim Romas impērijas laika antīko teātri, kurš savulaik varēja ietilpināt 6000
skatītājus. Pilsētā ir saglabājies arī imperatora Adriana senais stadions, no kura paveras elpu aizraujošs skats uz
pilsētu. Savukārt uz Bunardžik pakalna 50-jos gados bija uzstādīts slavenais piemineklis padomju karavīram –
atbrīvotājam Aļjošam. 
Tuvojas vakars un esam gatavi vakariņām un izklaidei! Tieši šodien mēs ieslīgsim jautrajā atmosfērā – būsim
visīstākajā bulgāru vakarā. Garšīgs, sātīgs ēdiens, mājas vīns, nacionālās dziesmas un tautiskās dejas padarīs šo
vakaru neaizmirstamu. Atgriešanās viesnīcā. Nakts 3* viesnīcā Saulainajā krastā.
7.diena. 13.09. „Senatnes noslēpumi...”
Brokastis*. Piedāvājam doties izbraukuma ekskursijā (par papildus samaksu 35 €) uz Varnu. Jau 7.gs. šajā vietā
ir atradies Odessos cietoksnis, ko cēluši ir grieķu kolonisti no Miletas. 14.gs pilsētu iekaroja Maķedonijas
Aleksandrs, bet 15.gs. tā tika iekļauta Romas impērijas sastāvā. Bulgāru vārdā Varna pilsēta tika nosaukta 9.gs.
kaut gan pilnīga iekļaušana Bulgārijas karalistē bija tikai 13. gs. Bulgāru otrās karalistes laikā Varna bija rosīgs
tirdzniecības centrs, kur norisinājās tirdzniecība ar Dženovu, Venēciju, Dubrovnikiem. 20.gs. tūrisma vilnis



pārvērta Varnu par vienu no iemīļotām atpūtas vietām gan vietējo iedzīvotāju, gan ārzemju tūristu vidū.
Pēc ekskursijas dosimies uz vienu no neparastākajām mistiskajām vietām – “Akmens mežu”. 70 km2 lielā
teritorijā atrodas liels daudzums akmens kolonnu, kuru diametrs ir līdz 3 metriem un augstums līdz 7 metriem.
Interesanti, ka noslēpums par šo akmeņu rašanos līdz šim brīdim nav atklāts! Ir vairākas versijas ko izvirzījuši
zinātnieki.... Bet vietēje “Akmens mežu” uzskata par mistisku spēka vietu, kur piepildās vēlēšanās. Atgriešanās
viesnīcā. Nakts 3* viesnīcā Saulainajā krastā.
8.diena. 14.09. „Džip-safari...”
Brokastis*. Šajā dienā mūs sagaida aizraujošs piedzīvojums. Profesionāli šoferi mūs izvizinās pa skaistām vietām,
kuras pieejams ir tikai braucienā ar džipiem. Romantiskas foto pauzes, vietējās produkcijas degustācija kolorītajos
ciematiņos, piedod odziņu mūsu ceļojumam. Pēc aizraujošā ceļojuma mūs sagaida sātīgas pusdienas ar
atvēsinošiem dzērieniem. Atgriešanās viesnīcā. Nakts 3* viesnīcā Saulainajā krastā.
9.diena. 15.09. „Pirātu kruīzs...”
Brokastis*. Piedāvājam doties jūras kruīzā ar kolorītu jahtu. Svaigs jūras gaiss un gleznainās ainavas, silta saulīte
un jautra kompānija jums paliks atmiņā par Bulgāriju. Atgriešanās viesnīcā. Nakts 3* viesnīcā Saulainajā krastā.
10.diena. 16.09. „Ar piedzīvojumu bagāžu uz māju pusi...” 
Agra izbraukšana mājup. Laiks ceļā. Bulgārija, Rumānija, Ungārija. Nakts 3* viesnīcā Slovākijas teritorijā. 
11.diena. 17.09.„Un atpakaļ uz mājām...” 
Brokastis*. Laiks ceļā. Slovākija. Polija. Lietuva. Naktī atgriešanās Rīgā.

Samaksas kārtība 
• Avansa iemaksa slēdzot līgumu 30% no ceļojuma 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.

Piemaksas un papildus izdevumi:
• piemaksa, ja nepieciešams vienvietīgs numurs viesnīcā 160 € 
• piemaksa par papildvietu autobusā 175 € 
• ieejas biļetes muzejos, izklaides pasākumos,
• pilsētas sabiedriskais transports,
• AAS "BALTA'' medicīniskā apdrošināšana 9.90 € (65 - 69 gadu vecumā 19.80 €; 70 – 75 gadu vecumā 29.70
€ ).

Papildus izdevumi izbraukuma ekskursijām pēc izvēles: 
Izbraukuma ekskursija uz Nesebru un Sozopoli 35 €; Izbraukuma ekskursija uz Plovdivu 30 €; Izbraukuma
ekskursija uz Varnu 35 € 
Pilna izbraukuma ekskursiju paketes cena (bez ieejas biļetēm) 100 €. IZDEVĪGI: iegādājoties pilno
izbraukuma ekskursiju paketi pirms ceļojuma cena 90 €, bērniem līdz 14g. 75 €.
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 ar vietējo gidu Egerā 15 €; vīna degustācija ar pusdienām 20 € (bērniem 10 €); ekskursija ar vietējo
gidu Bukarestē 15 €; nacionālais vakars Bulgārijā 30 € (bērniem 20 €); džip–safari 35 €; pirātu kruīzs 35 €;
„Akmeņu mežs” 2 €; Ravdinovu pils 10 €; kūrorta nodoklis.
2020. 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


