
  

 

 

 

 
                       Programma 

 

1.diena 
11.08.17. 

piektdiena 

Izbraukšana no Latvijas agri no rīta, ap plkst. 05:00. Lietuvas, Polijas un Slovākijas teritoriju 
šķērsošana. Vēlu vakarā ierašanās Czestochovā. Iekārtošanās viesnīcā.   
http://hotelapart.pl/ 

2. diena 
12.08.17. 

sestdiena 

Brokastis viesnīcā. Rīta pusē iepazīšanās ar vienu no  unikālajām  Polijas un pasaules 
svētvietām - šajā Polijas vidienes klosterī ir izstādīta Melnā Madonna – ikona, kurai piedēvē 
pārdabiskas spējas. Jasna Gora ir atzīta svētceļojumu vieta, kurp gadā kājām dodas ap 
pieciem miljoniem svētceļnieku..Pārbrauciens uz Austriju. Pievakarē ierašanās Vīnē, 
iekārtošanās viesnīcā. Austria Trend Messe vai līdzīgā. 
http://www.austria-trend.at/en/hotels/messe-prater 

3. diena 
13.08.17 

svētdiena 

Brokastis viesnīcā. Neliela iepazīšanās  ar Austrijas galvaspilsētu Vīni – bulvāru loks,  
parlaments, pilsētas  arhīvs, Stefana katedrāle… Pārbrauciens uz Horvātiju, Zagrebu. 

Iekārtošanās viesnīcā Jadran vai līdzīgā. http://www.hotel-jadran.com.hr/ 
Vakara pastaiga pa Zagrebu - iespējams apmeklēt visskaistākos kultūras pieminekļus, tādus 
kā Akmens vārti, kas ir vecākais Zagrebas arhitektūras veidojums, maršala Tito laukums, uz 
kura atrodas pasakainais Horvātu Nacionālais teātris… 

4. diena 
14.08.17 

pirmdiena 

Brokastis viesnīcā.  
Došanās uz vienu no unikālākajiem  dabas objektiem pasaulē – Pļitvices  ezeriem. Šie ezeri  
(Plitvice ezeri) ir pasaulē ļoti labi pazīstams parks. Pļitvices ezeri ir iekļauti UNESCO pasaules 
dabas mantojuma sarakstā. Pļitvices ezeri ir sešpadsmit mazu ezeru grupa - Proscansko 
Jezero, Labudanovac ezers, Ciganovac ezers, Galovac ezers, Kozjak ezers.. – kas savstarpēji 
savienoti ar daudziem lieliem un maziem ūdenskritumiem. Pļitvices ūdenskritumus ir 
veidojuši dabīgas šūnakmens nogulsnes – kaļķakmens veids, kas radījis šo unikālo un 
atraktīvo dabas brīnumu.Pēc tam pārbrauciens uz Dubrovņikiem -  vienu no unikālākajām un 
senākajām pilsētām Horvātijā. Pievakarē ierašanās pilsētā, iekārtošanās viesnīcā Grand Park 
vai līdzīgā.http://www.grandhotel-park.hr/ 

5.diena 
15.08.17 

otrdiena 

Brokastis viesnīcā.  

Brīva  diena bez autobusa – atpūtas diena! 
Iespējams atpūsties pludmalē un baudīt saulaino Horvātiju vai arī doties uz Dubrovņikiem –  
noteikti jāapmeklē viduslaiku mūri, ko vislabāk var izdarīt, veicot divu kilometru pastaigu gar 
cietokšņa aizsargvaļņiem. Šāda pastaiga ļaus izbaudīt mainīgās jūras un vecpilsētas ainavas, 
kā arī iemūžināt tās skaistās fotogrāfijās. Šie 24 metru augstie un 6 metrus biezie mūri celti 
13. gadsimtā. 15. gadsimtā tos papildus nostiprināja, pievienojot virkni iespaidīgu torņu, kam 
bija jāaizsargā pilsētu no turkiem. Tāpat unikāla ir pati  iekšpilsēta ar  baltā marmora ielā,  
skaistiem  vecpilsētu laukumiem, ielu labirintiem utt.Atgriešanās viesnīcā.  

6.diena 
16.08.17 

trešdiena 

Brokastis viesnīcā. 
Pārbrauciens uz Splitu – pilsētu centrālajā Horvātijas piekrastes daļā, kas atrodas starp 
Zadaru un Dubrovniku. Tā ir otrā valsts lielākā pilsēta, kuras vēsturiskais centrs ir iekļauts 
UNESCO Pasaules mantojuma objektu sarakstā. Horvāti uzskata Splitu par unikālu pilsētu, 
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kurā izpaužas visi iespējamie arhitektūras stili. Tās septiņpadsmit gadsimtu senuma vēsture ir 
pilna ar dramatiskiem notikumiem un daudzu laika posmu kultūru atstātajām pēdām. Ne 
velti var dzirdēt pilsētas iedzīvotājus sakām: „Splitas ielās dažādus  laikmetus sasaista starp 
mājām nostieptās veļas virves“.  Noteikti jāapskata Diokletiāna pils - Šī gigantiska celtne 
aizņem gandrīz 40 tūkst. kv. m. un ir viena no lielākajām pasaulē. 
Pēc tam pārbrauciens uz Trogiru -  pilsētu muzeju zem  atklātām debesīm. 
Pilsēta ar vairāk ka 2300 gadu vēsturi, kuru radījuši senie grieķi. Mūsdienās pilsēta tiek saukta 
par ”Akmens pilsētu”.  Pēc tam iekārtošanās viesnīcā Pasike vai līdzīgā. 
http://www.hotelpasike.com/ 
 

7.diena 
17.08.17 

ceturtdiena 

Brokastis viesnīcā. 
Pārbrauciens uz  Austriju, pa ceļam Horvātija, Slovēnijas teritoriju šķērsošana. Pievakarē 
ierašanās Grācā, iekārtošanās viesnīcā Drei Raben vai līdzīgā 
http://www.dreiraben.at/ 
 

8.diena 
18.08.17 

piektdiena 
 

Brokastis viesnīcā. 
Neliela iepazīšanās ar Grācu -  Grācas  pilskalns, mīlētāju pulkstenis un pilsētas  panorāma,  
Bruņinieku  nams,  Tirgus laukums…. Šī pilsēta ir  kaut  neliela, bet  austriešiem ļoti mīļa un  
viņi  lepojas ar to! Ne velti -  šeit  dzimis un audzis  pats Arnolds Švarcnēgers… 
Ap pusdienas laiku pārbrauciens uz Poliju. 
Pievakarē ierašanās Varšavā, iekārtošanās viesnīcā Intercontinental vai līdzīgā.  
http://www.warszawa.intercontinental.com/ 
 

9.diena 
19.08.17 

sestdiena 

Brokastis viesnīcā. Relaksēšanās viesnīcas baseinā līdz plkst 11.00 
Pārbrauciens uz Latviju. Polijas, Lietuvas teritoriju šķērsošana.   
Vēlu vakarā atgriešanās Rīgā. 

 

Ceļazīmes cena 1 personai: EUR 770,- 
( 25 maksājošas personas) 

 

Brauciena cenā ietverts: 
 komfortabls autobuss visam maršrutam; 
 degvielas izmaksas; 
 ceļu un ekoloģiskie nodokļi;  
 pilsētas ekskursijas pēc programmas; 
 stāvvietu maksas; 
 dzīvošana viesnīcās ekskursijas laikā divvietīgos numuros;  
 brokastis; 
 medicīniskā apdrošināšana;  
 grupas vadītājs/gids no Latvijas visa ceļojuma laikā;  

Papildus izdevumi: Personīgie izdevumi un ieejas maksas apskates vietās.  

 
 
Iemaksa: 150,- EUR līdz  1 martam ( neatgriežamais depozīts) 
Pilna samaksa līdz 1 jūlijam : 620,- EUR 
 
 
 

Skolas 30 – 2, Rīga 

Tel: 67223112 

GSM: 29405500 

E-mail: digitours@digitours.lv 

Web: www.digitours.lv 
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