
Valsts: Polija
POLIJA – NO JŪRAS LĪDZ KALNIEM AR BĒRNIEM
GDAŅSKA – SOPOTA – VARŠAVA – KOPERNIKA ZINĀTNISKAIS CENTRS – KRAKOVA –
ENERGY LANDIA ATRAKCIJU PARKS – ZAKOPANE – VEĻIČKAS SĀLS RAKTUVES
15.08.-21.08.2021.
7 dienas / Visas naktis viesnīcās
Ceļojuma cena: € 295 (bērniem € 275)

Svētdiena 15.augusts. 6:00 izbraukšana no Rīgas. Laiks ceļā. Vakarpusē ierašanās Gdaņska - vecpilsētas
Glovne Miasto apskate – Moltavas krastmala, ceļamkrāna tornis Dzērve, Rātsnams ar Saules pulksteni, garais
tirgus, Artusa nams, Neptūna strūklaka, Sv. Maricas baznīca, kurā vienlaikus spēj sanākt 25 000 dievlūdzēju.
Nakts viesnīcā Gdaņskā.

Pirmdiena 16.augusts. Brokastis. Līdz 12:00 brīvs laiks Gdaņskā. Gdaņskā noteikti jānobauda sviestā cepta bute
– flandra un Goldwasser. Garda arī ābolkūka Šarlotka, skaistā ielas kafejnīcā ar lieveni... Iespēja nopirkt dzintara
rotas un siltus vilnas pledus. Izbraukšana līdz Sopotai. Peldamies jūrā un baudām Polijas slavenākā jūras kūrorta
atmosfēru. 16:00 izbraukšana uz Varšavu. Nakts viesnīcā Varšavā.

Otrdiena 17.augusts. Brokastis. Ekskursija Varšavā. Pastaiga pa mirdzošo un skaisti uzposto Varšavas
vecpilsētu, poļu mīlīgi dēvētu "staruvku" ar karaļpili un karaļa Sigismunda Vāzas statuju, seno tirgus laukumu ar
burvīgām kafejnīcām un Varšavas simbolu Nāriņas skulptūru, Sv.Jāņa katedrāle, Sv.Annas baznīca un Šopēna
soliņš. Brīvs laiks Varšavā. Iespēja apmeklēt Kopernika zinātnisko centru. 14:00 izbraukšana uz Krakovu –
ekskursija pa pilsētu. Nakts viesnīcā Krakovā.

Trešdiena 18.augusts. Brokastis. Energy Landia – atrakciju parks bērniem un pieaugušajiem. Elpu
aizraujošas atrakcijas gan lielajiem, gan mazajiem. Ņemam līdzi arī peldkostīmus. Atpūta un izklaide. Nakts
viesnīcā Krakovā.

Ceturtdiena 19.augusts. Brokastis. Izbraukšana uz Zakopani – pastaiga pa kalniem un vienu no skaistākajām
Polijas kalnu mazpilsētām. Vakarā no 18:00 – 21:00 akvaparks Zakopanē – atpūta visiem – atrakcijas, sauna un
sāls istaba. Atgriešanās viesnīcā Krakovā.

Piektdiena 20.augusts. Brokastis. Veļičkas sāls raktuves - Veļičkā sāls ieguves vēsture sniedzas 700 gadu tālā
pagātnē, par to stāsta leģendas un patiesi notikumi. Tas ir vissaistošākais sāls raktuvju muzejs Eiropā, nekur citur
sāls ieguvju kameras nav tā izrotātas – baznīcas kapelas ar bareljefiem un lustrām, skulptūras un monumenti, viss
izgatavots no tīra sāls. Lielveikala apmeklējums. Nakts viesnīcā pie Varšavas.

Sestdiena 21.augusts. Brokastis. Laiks ceļā – Polija, Lietuva, Latvija. Pēcpusdienā ierašanās Rīgā.

Samaksas kārtība: 
• Avansa iemaksa slēdzot līgumu 30% no 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), Plānotais Ierašanās laiks nakts mītnēs 22-24.00 un atkarīgs no maršruta specifikas, laika un
ceļas 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 120 €,
• piemaksa par papildvietu autobusā 120 €,
• ieejas biļetes muzejos, izklaides pasākumos,



• pilsētas sabiedriskais transports,
• AAS "BALTA'' medicīniskā apdrošināšana 10.15 € (65 - 69 gadu vecumā 20.30 €; 70 – 75 gadu vecumā
30.80 €).

Izmaksas apskates objektiem, pasākumiem un ekskursijām:
1 EUR – 4 PLN (zloti)
Pusdienas Polija 20-30 PLN
Kopernika zinātniskais centrs no 18 PLN
Energy Landia 149 PLN ( bērniem augumā līdz 140cm 99 PLN)
Pacēlajs Zakopanē Gubalovka 23 PLN (19 PLN – bērniem 5-18 gadi) 
Veļičkas sāls raktuves 23 EUR (18 EUR – bērniem 4-16 gadi) + foto atļauja
Termālie baseini no 60 PLN
Zirga pajūgs Zakopanē 15 EUR


