
Valsts: Polija,Lietuva
PIEDZĪVOJUMS AUGUSTOVAS UN DRUSKININKU KŪRORTOS
KAUŅA - AUGUSTOVA - AUGUSTOVAS KANĀLI – BRAUCIENS AR KUĢĪTI – DRUSKININKI
- ŪDENS ATRAKCIJU PARKS “AQUA”- SLĒPOŠANAS KOMPLEKSS “SNOW ARENA”
29.08. – 30.08.2020.

2 dienas / Visas naktis viesnīcās
Ceļojuma cena: € 99

1. diena. 29.08. „Pretim jauniem iespaidiem… Kauņas un Augustovas rapsodija.” 
Agri izbraukšana no Rīgas. Laiks ceļā. Lietuva. Kauņa - pērle divu upju – Nemūnas un Neres krastos. Vecpilsēta
izvietojusies uz pakalniem un upju ielejās. Brīvs laiks pilsētā, vai piedāvājam ekskursiju pa Kauņas vecpilsētu
vietējā gida pavadībā (par papildus samaksu 10 €). Rātsnams un tā laukums, Kauņas pils, kur joprojām
spokojoties to ieslodzīto dvēseles, kas pils cietumā tika turēti 16. gadsimtā, Pērkona nams, kas piederējis Hanzas
tirgotājiem un ir dažādu leģendu apvīts. Arī baznīcu un citu ievērības cienīgu celtņu tur ir daudz, tāpēc krietna
pastaiga garantēta.
Pēc ekskursijas iesakām pastaigu pa Laisves (Laisvės) jeb Brīvības aleju, kas ir 1621 metrus gara gājēju iela,
kura izveidota jau 1874. gadā. Laika gaitā iela kļuvusi par pilsētas komerciālo un kultūras centru. Mūsdienās iela ir
lieliska pastaigu vieta ar daudzām kafejnīcām, restorāniem un veikaliem. Iesakām nobaudīt lietuviešu nacionālo
ēdienu - cepelīnus, kas būs sātīga un ne visai dārga maltīte. Laiks ceļā. Polija.
Augustova – pilsēta, ko ieskauj deviņi ezeri un plašā Augustovas gārša, kas atrodas reģionā, ko dēvē par
“Polijas zaļo sirdi”; populārs dubļu vannu kūrorts.
Pilsēta nosaukta ir par godu Sigismundam II Augustam, un, kā vēsta leģenda, tieši šeit ir bijusi pirmā Sigismunda II
Augusta un Barbaras Radzivilas tikšanās, tamdēļ Augustovu pamatoti dēvē arī par “mīlnieku paradīzi”.
Augustova - šī nelielā kūrortpilsēta Polijas ziemeļaustrumos lepojas ar 19. gs. tehnikas brīnumu - Augustovas
kanālu, kas būvēts, lai savienotu Vislas un Nemūnas ūdens ceļus. Slūžu, ezeru un hidraulisko iekārtu sistēma tagad
piemērota tūristiem - te pieejamas dažādās aktivitātes, piemēram, brauciens ar kuģīti pa kanāliem. Veikala
apmeklējums.
Nakts viesnīcā.
2.diena. 30.08. “Druskininku kontrasti – no tropu karstuma līdz sniega mirdzumam.”
Brokastis. Laiks ceļā. Druskininki – vieta, kur atgūt kārtējo enerģijas devu – lieliskākais veselības kūrorts
Austrumeiropā, veselības atjaunošanas “fabrika”. Kūrorta parki, promenāde, minerālūdens...
Izklaides un atpūtas pasaule – ūdens atrakciju parks “Aqua” un slēpošanas komplekss “Snow Arena”.
Uzmundrinās visus nogurušos no dzīves rutīnas. Varēsiet izbaudīt aktīvas izklaides un pasīvu atpūtu.
Ūdens atrakciju parks “Aqua”- tropisks klimats +300, 9-metrīgas palmas, dzidri zils ūdens, tabogāni, saunas...
Līdzinās pasakainai atvaļinājuma dienai eksotiskā valstī. Bet tā nav pasaka, tas ir sapnis, kas piepildījies!
Slēpošanas komplekss “Snow Arena” – milzīga sniega arēna - kalni slēpošanai zem jumta, kas vasarā ir ļoti
eksotiski. No pēkšņās ziemas sajūtas Jūs pārņem neizmērojams prieks. Ar pilnvērtīgu atpūtas un laimes sajūtu
dodamies mājup! Veikala apmeklējums. Laiks ceļā. Vēlu vakarā ierašanās 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* viesnīcā, 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 20 €
• piemaksa par papildvietu autobusā 35 €
• ieejas biļetes muzejos, izklaides pasākumos



• AAS "BALTA'' medicīniskā apdrošināšana 1,80 € (65 - 69 gadu vecumā 3,60 €; 70 – 75 gadu vecumā 5,40 €
)

Papildus izdevumi ekskursijai pēc izvēles:
Ekskursija, vietējā gida pavadībā, pa Kauņu 10 €.

Izmaksas apskates objektiem, pasākumiem un ekskursijām:
Kuģītis Augustovā 50 PLN, Ūdens atrakciju parks “Aqua” (2 h) – no 14 EUR, Slēpošanas komplekss “Snow
Arena” (2 h) – 23 EUR, Ekipējuma noma – 23 EUR, Funikulieris 5 EUR
2020. gada izmaksas


