
Valsts: Vācija
NEIZZINĀTĀ SAKSIJA
JONSDORF – OYBIN – ZITTAUER - LAUSITZ
JONSDORF – TAURIŅU MĀJA – OYBIN – KĀRĻA LIELĀ PILSDRUPAS UN KLOSTERIS –
ŠAURSLIEŽU DZELCEĻŠ CITTAUERES KALNOS– LAUSITZ EZERS - GROSRAŠENES VĪNA
CEĻŠ – KRABATT DZIRNAVAS

8.05. – 11.05.2023. 

4 dienas / Visas naktis viesnīcās

Ceļojuma cena: € 255. 

1.diena. 08.05. „Pretī jauniem iespaidiem…”
Agri no rīta izbraukšana no Rīgas. Laiks ceļā. Lietuva. Polija. Nakts viesnīcā pie Vācijas robežas (virziens uz
Drēzdeni).

2.diena. 09.05. “Zittaueres kalnu piekājē…”
Brokastis. Piedāvājam izbraukuma ekskursiju par papildus samaksu 35 €. Piedāvājam doties uz Zittaueres
kalnu sirdi un dvēseli - gaisa kūrortu – Jonsdorfu. Pastaigu un atpūtas paradīze. Iespēja apmeklēt tropu paradīzi
– Tauriņu māju, iepazīt dažādus reptīļus un akvāriju. Iespēja nopeldēties atvērtajā baseinā vai izbaudīt Kūrparka
svaigo gaisu. Pastaigu cienītajiem iziet kādu no mazajiem pastaigu lokiem. Brīvs laiks. Pēcpusdienā brauciens ar
šaursliežu tvaika vilcienu līdz Oybin pilsētai. 40 min vēstures, 40 min ceļā. Iepazīšanās ar Oybin –
atpazīstamāko Zitaueres kalnu grēdas masīvu – šeit paceļas majestātiskās XIV gs.pilsdrupas, kādreizējās
nocietinājuma sienas. Šo vietu, ainavas tik ļoti mīlēja mākslinieki – romantiķi – Kaspars Davids Frīdrihs un Karls
Gustavs Carus, iemūžinot to savos darbos un padarot pilsdrupas pasaulslavenas… Vakarā atgriešanās viesnīcā
Polijā.

3.diena. 10.05. “Lauzitz ezers un Krabatt dzirnavas…”
Brokastis. Piedāvājam izbraukuma ekskursiju par papildus samaksu 30 €. Un dodamies atpakaļ – uz Lausitz
ezeriem…ar katamarānu dodamies baudīt Lausitzas ezeru burvību – no Senftenbergas uz Geierwaldi (90 min).
Grosrašena – ezeru zemes vīnu degustācija – baudīsim labākos šī reģiona vīnus. Vakaru pavadīsim Krabatt
Dzirnavās – komplekss ar skatuvi, nacionālas virtuves restorānu, bāriem un atpūtas teritoriju. Vakarā atgriešanās
viesnīcā Polijā.

4. diena. 11.05. „Ceļš mājup...”
Brokastis. Agri no rīta izbraukšana mājup. Pusdienu pauze. Lietuva.Vēlu vakarā (naktī ) atgriešanās Rīgā.

Samaksas kārtība:

• Avansa iemaksa slēdzot līgumu 30% no ceļojuma cenas.
• 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 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 60 €, 
• piemaksa par papildvietu autobusā 70 €,
• ieejas biļetes muzejos, izklaides pasākumos,
• pilsētas sabiedriskais transports,



• AAS "BALTA'' medicīniskā apdrošināšana 3.60 € (65- 69 gadu vecumā 7.20 €; 70 – 75 gadu vecumā 11.40 €
)
• AAS “BALTA” medicīniskā apdrošināšana (ar COVID risku) 9.80 € (65 - 69 gadu vecumā 16.80 €; 70 – 75
gadu vecumā 26.00 € ).
• AAS “BALTA” medicīniskā apdrošināšana SENIORIEM (75+) 12.00 €

Papildus izdevumi izbraukuma ekskursijām pēc izvēles:

Izbraukuma ekskursija uz Jonsdorfu un Oybin 35 €; Izbraukuma ekskursija uz Lausitz ezeriem un Krabatt
dzirnavām 30 €.
Pilna izbraukuma ekskursiju paketes cena (bez ieejas biļetēm) 65 €. IZDEVĪGI: iegādājoties pilno
izbraukuma ekskursiju paketi pirms ceļojuma cena 55 €, bērniem līdz 14g. 45 €. 
Ieejas biļetes nav iekļautas izbraukuma ekskursijas cenā un tiek apmaksātas uz vietas.

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:
Tauriņu māja Jonsdorf 8 €, Šaursliežu vilciens 7 €, Oybin pilsdrupas – 8 €, Katamarans pa Lausitz ezeru – 16 €,
Vīna degustācija – 22 €, Pusdienas Vācija 25-30 €, pilsētas nodoklis.

2022. 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 764210220, AAS "BALTA"

Operators: SIA Ozolciems Tūre                                  Klienta paraksts
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