
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Brauciena cena: EUR 699,- 
Piemaksa par 1 vietīgu numuru EUR 230,-   

 
 

 
 
 

Diena Maršruts Naktsmītnes 

1.diena 
25/04 

 

Tikšanās lidosta Rīga plkst.10:30 
Reģistrēšanās lidojumam uz Budapeštu 
Rīga – Budapešta 12:55 – 13:50 
Transfērs uz viesnīcu.  
Viesnīca Regnum Rezidence 
https://regnumresidence.hu/ 
Vakarā iespējams apmeklēt mūziklu vai operu vai baletu vai klasiskās mūzikas koncertu 
-  info tiks precizēta nedaudz vēlāk 
 

Nakts viesnīcā 
Budapeštā 

2.diena 
26/04 

Brokastis viesnīcā.  
Ekskursija  ar  kājām un sabiedrisko transportu Budapeštā latviešu valodā ar vietējo 
gidi -  Sv.Ištvana katedrāle, Varoņu  laukums, Vaidahuņjadmāš,  Arpada iela, Zvejnieku 

bastions, Karaļpils u.c slavenas vietas  Budapeštā. 
Vakarā iespējams apmeklēt mūziklu vai operu vai baletu vai klasiskās mūzikas koncertu 
-  info tiks precizēta nedaudz vēlāk 
 

Nakts viesnīcā 
Budapeštā 

3. diena 
27/04 

 

Brokastis viesnīcā.  
Izbraukuma ekskursija uz Szentendri -  viena no Donavas pērlēm – skaista un 
romantiska pilsētiņa Donavas krastos -  mākslinieku paradīze. Uz turieni mēs nokļūsim 
ar kuģiti. Ierodoties – pastaiga pa pilsētu – skaistā un pievilcīgā centrālā gājēju iela. 
Iespējams būs  nobaudīt  vietējo marcipānu un apmeklēt muzeju. Kā arī nobaudīt  
gardas pusdienas vietējos restorānos. 
Pievakarē atgriešanās atpakaļ Budapeštā.  
Vakarā iespējams apmeklēt mūziklu vai operu vai baletu vai klasiskās mūzikas koncertu 
-  info tiks precizēta nedaudz vēlāk 
 

Nakts viesnīcā  
Budapeštā 

4.diena 
28/04 

Brokastis viesnīcā. 
Brīvais laiks pilsētā – kuru var izmantot, apmeklējot slaveno Budapeštas tirgu vai arī  
izbaudot Šēčēņu minerālos baseinus vai  apmeklējot vienu no baseinu un turku pirts 
kompleksiem – Rudāš. 
Vakarā -  noteikti iesakam  izbraukt ar kuģi pa  Donavu, lai  pārliecinātos -  Budapeštā 
ir jāatgriežas! Tā neatstāj vienaldzīgu nevienu  apmeklētāju! 
 

Nakts viesnīcā  
Budapeštā 

5.diena 

29/04 

Brokastis viesnīcā  

Plkst 11:oo transfērs uz lidostu. Reģistrēšanās reisam un lidojums  
Budapešta – Rīga 14:30 – 17:30 
 

 

https://regnumresidence.hu/


 

 

 
 
 
 
 

Brauciena cenā ietverts:  

 

- Lidojums Rīga – Budapešta – Rīga ar Airbaltic; 

- Nododamā bagāža 20 kg; 

- Transfērs lidosta – viesnīca – lidosta; 

- četras naktis 4* viesnīcās divvietīgos numuros;  

- medicīniskā apdrošināšana ceļojuma laikā; 

- brokastis viesnīcās; 

- ekskursija Budapeštā un Szentendrē ar vietējo gidu; 

- grupas vadītājs no Latvijas 

 

Brauciena cenā nav ietverts:  

- kuģitis pa Donavu EUR 20,-  

- biļetes uz Szentendri un atpakaļ 20,- EUR  

- Marcipāna muzejs 1500 HUF 

- Šēčeņu  baseins no 5500 HUF 

- Rudāš baseinu komplekss 20 EUR 

- Koncertu biļetes no 30 EUR sākot 

- Pērējās ēdienreizes 

- Personīgie izdevumi 
 
 
   

 

Anniņmuižas bulvāris 54-64, 

LV-1069 Rīga 

Tel: 67223112 

GSM: 29405500 

E-mail: maris@digitours.lv 

Web: www.digitours.lv 
 

mailto:maris@digitours.lv
http://www.digitours.lv/

