
Valsts: Polija
ZIEMEĻPOLIJA – GLEZNAINĀS AINAVAS UN VIDUSLAIKU BURVĪBA
TORUŅA – GDAŅSKA – SOPOTA – KAŠŪBAS ŠVEICE – ŠIMBARKA – MALBORKA –
KRIŅICA MORSKA – BRAUCIENS AR KUĢĪTI PA AUGUSTOVAS KANĀLIEM UN
EBLONGAS KANĀLU
5 dienas / Visas naktis viesnīcā
07.08. – 11.08.2023.
Ceļojuma cena: € 289. 

1.diena. 07.08. „Pretī jauniem iespaidiem…”
Agri no rīta izbraukšana no Rīgas. Laiks ceļā. Lietuva. Polija. 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. Piedāvājam romantisku braucienu ar kuģīti. Laiks ceļā. Nakts viesnīcā 3* Polijas
teritorijā, Elblagas apkaimē. Ierašanās viesnīcā.
2.diena. 08.08. „Polijas piekrastes pērles…”
Brokastis*. Piedāvājam doties (par papildus samaksu 35 €) izbraukuma ekskursijā uz Gdaņsku un Sopotu. Senā
Hanzas savienības pilsēta Gdaņska jeb Danciga. Vecpilsētas Glovne Miasto apskate vietējā gida pavadībā –
Moltavas krastmala, krāna tornis, garais tirgus, Artusa nams, Neptūna strūklaka, Sv. Maricas baznīca, kurā
vienlaikus spēj sanākt 25 tūkstoši dievlūdzēju. Gdaņskā jānobauda sviestā cepta bute – flandra un Goldwasser.
Slavenais kūrorts – Sopota: pastaiga pa Monte Kazino varoņu ielu un 516 m garo molu. Noteikti jānogaršo
gofras – tikko ceptas vafeles ar putukrējumu un svaigām ogām. Pelde Sopotas pludmalē. Atgriešanās viesnīcā.
Nakts 3* viesnīcā Polijas teritorijā, Elblagas apkaimē. 
3.diena. 09.08. “Kašūbas Šveices gleznainā daba un skaistākā Ziemeļpolijas pils...” 
Brokastis*. Piedāvājam doties (par papildus samaksu 35 €) izbraukuma ekskursijā “Kašūbas Šveices gleznainā
daba un skaistākā Ziemeļpolijas pils”. Malborkas pils apskate. Šis ir pasaulē lielākais sarkano ķieģeļu
cietoksnis! 15. gadsimtā pats cietoksnis bija vesela pilsēta – lielās un labi organizētās Teitoņu Ordeņa valsts
galvaspilsēta. Tagad pilī atrodas muzejs, kura ekspozīcija stāsta par pils vēsturi. Apskatot vienu no varenākajām
viduslaiku bruņinieku pilīm, kura ir saglabājusies nemainīga no krustnešu laikiem, jums paveras reāla iespēja nokļūt
viduslaikos! 
Laiks ceļā. Kašūbas Šveice ir viens no skaistākajiem Polijas reģioniem. Vieta, kura noteikti jāapmeklē ir
Vdzidze Kiševske. Pastaigas laikā apmeklēsim zemnieku sētas ar autentiskām mēbelēm, apskatīsim slavenos
Kašubas izšuvumus – tas ir lielisks piedzīvojums, kas ļaus iepazīt Ziemeļpolijas reģiona kultūras vēsturi, ko
apdzīvo kašūbi, kuri līdz mūsdienām ir saglabājuši savu valodu un tradīcijas.
Tālāk mūsu ceļš ved uz ļoti neparastu, interesantu vietu Kašubas Šveicē – Šimbarku. Šimbarkas ciems piesaista
sev uzmanību ar interesantu un unikālu objektu - māja ar kājām gaisā. Ačgārnās mājas apmeklētājiem ir jāstaigā
pa griestiem, un visas lietas un priekšmeti te ir kājām gaisā. Šimbarka ir vairākkārtīgi pieminēta Ginesa rekordu
grāmatā, ar to, ka šeit atrodas garākais koka krogus galds, pasaulē lielākās koncerta klavieres, kuras sver gandrīz
2 tonnas. Atgriešanās viesnīcā. Nakts 3* viesnīcā Polijas teritorijā, Elblagas apkaimē. 
4.diena. 10.08. “Vislas kāpa un skaistā Toruņa...”
Brokastis*. Piedāvājam doties (par papildus samaksu 35 €) izbraukuma ekskursijā uz Toruņu un Kriņicu-
Morsku. Iepazīšanās ar Toruņas vēsturisko centru. Toruņa ir sena Hanzas pilsēta ar labi saglabājušos gotisko
vecpilsētu ar aizsardzības mūriem. Ekskursija vietējā gida pavadībā. Ekskursijas laikā apskatīsim ievērojamākās
celtnes: Rātsnams, Zvaigznes māja u.c.
Pārbrauciens uz Kriņicu-Morsku. Smilšaina pludmale, viena no skaistākajām, tīrākajām un plašākajām pludmalēm
Polijas piekrastē. Pludmale ir saņēmusi “Zilā karoga” sertifikātu. Pelde Baltijas jūrā. No bākas, kas atjaunota
1951. Gadā paveras brīnišķīgs skats uz Vislas kāpu, Baltijas jūru, Vislas līci un Elblagas augstieni. Gleznainie
skati ilgi paliks Jūsu atmiņā. Savukārt no bākas otras puses paveras skats uz Vislas līča pretējo krastu, kur
atrodas pilsētas – Tolkmicko un Fromborka. Atgriešanās viesnīcā. Nakts 3* viesnīcā Polijas teritorijā, Elblagas
apkaimē. 
5.diena. 11.08. „Steidziet dalīties iespaidos ar mājiniekiem!..”
Brokastis*. Laiks ceļā. Pēc vēlēšanās iespējams doties izbraucienā ar kuģīti pa kanālu, ar unikālo tehnoloģiju
apskati. Elblongas kanāls - unikāls hidrotehnikas piemineklis. Mākslīgi veidots ūdens ceļš, kur ūdens līmenis
mainās par 100 m. Kuģi pārvietojas pa ūdeni, bet dažādos līmeņus savieno speciāli trošu posmi, braucienam pa
zemes uzbērumiem. Turpinām ceļu mājup. Vēlu vakarā/naktī 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* 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 120 €
• piemaksa par papildvietu autobusā 120 €
• ieejas biļetes muzejos, izklaides pasākumos
• pilsētas sabiedriskais transports
• AAS "BALTA'' medicīniskā apdrošināšana 4.50 € (65 - 69 gadu vecumā 9.00 €; 70 – 75 gadu vecumā 14.25
€ )
• AAS “BALTA” medicīniskā apdrošināšana (ar COVID risku) 12.25 € (65 - 69 gadu vecumā 21.00 €; 70 – 75
gadu vecumā 32.50 € ).
• AAS “BALTA” medicīniskā apdrošināšana SENIORIEM (75+) 15.00 €

Papildus izdevumi izbraukuma ekskursijām pēc izvēles:
Izbraukuma ekskursija “Polijas piekrastes pērles” 35 €; izbraukuma ekskursija “Kašūbas Šveices gleznainā daba
un skaistākā Ziemeļpolijas pils” 35 €; izbraukuma ekskursija “Vislas kāpa un skaistā Toruņa.” 35 €.

Pilna izbraukuma ekskursiju paketes cena (bez ieejas biļetēm) 105 €. IZDEVĪGI: iegādājoties pilno
izbraukuma ekskursiju paketi pirms ceļojuma cena 90 €, 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:
Ieejas biļete Malborkas pilī no 70 PLN(ar audio gidu) ; Sopotas koka mols 9 PLN; kuģītis pa Augustovas knālu
40 PLN; Elblongas kanāls ~ 70 PLN; Ziedojumi baznīcās; Vdzidze Kiševske 17 PNL; Šimbarkas ciems 33
PNL; pilsētu 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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