
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

Brauciena cena: EUR 833,-  

 

Diena Maršruts Naktsmītnes 

1.diena 
06/04 

 

Tikšanās lidosta Rīga plkst.05:00 
Reģistrēšanās lidojumam uz Londonu. 
Rīga – Londona 07:15 – 08:05 
Transfērs uz Londonu.  
Ekskursijas programma Londonā - Apvienotās Karalistes galvaspilsēta pie Temzas 
upes Anglijas dienvidaustrumos. Ar vairāk kā astoņiem miljoniem iedzīvotāju tā ir 
lielākā pilsēta Lielbritānijā un trešā lielākā pilsēta Eiropā aiz Maskavas un Stambulas. 
Iedzīvotāju ziņā Londona ir 19. lielākā pilsēta pasaulē pēc iedzīvotāju skaita. 
Ekskursijas laikā iespējams būs redzēt Big-Ben – slavenāko pulksteni pasaulē, 
Tauera tiltu – Viktorijas laika gotikas šedevru, Bekingemas pili, Parlamenta 
ēku, Trafalgara laukumu, Temzas krastmalu, Taueru..... 
Vakarā, plkst 19:00 iespējams apmeklēt  pasaulslaveno mūziklu Mamma mia. 
Nakts viesnīcā Londonā 
 

Nakts viesnīcā 
Londonā 

2.diena 
07/04 

Brokastis viesnīcā.  
Šodien  iesakam izbraukt ar kuģīti pa Temzu  - skaisti  skati, vēstursikas celtnes -  
redzēt to, kur nav iespējams  aiziet ar kājām. 
Vakarā iespējams apmeklēt mūziklu Operas spoks. 
Nakts viesnīcā Londonā 
 

Nakts viesnīcā 
Londonā 

3. diena 
08/04 

 

Brokastis viesnīcā.  
Šodien iespējams iepazīt bagatīgu klāstu Londonas muzeju – Tauers, Londonas acs, 
Madam Tusso...... 
Vakarā iespējams apmeklēt operas vai baleta izrādi Karaliskā Londonas operā. 
Nakts viesnīcā Londonā. 
 

Nakts viesnīcā 
Londonā 

4.diena 
09/04 

Brokastis viesnīcā. 
Plkst 14:oo transfērs uz lidostu. Reģistrēšanās reisam un lidojums  
Londona – Rīga 17:20 – 22:00 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

Brauciena cenā ietverts:  

 

- Lidojums Rīga –Londona – Rīga ar Airbaltic; 

- Nododamā bagāža 20 kg; 

- Transfērs lidosta – viesnīca – lidosta; 

- trīs naktis 4* viesnīcā divvietīgos numuros;  

- medicīniskā apdrošināšana ceļojuma laikā ar covidrisku; 

- brokastis viesnīcās; 

- ekskursija Londonā ar vietējo gidu; 

- grupas vadītājs no Latvijas 

 

Brauciena cenā nav ietverts:  

- ieejas biļete uz Mamma mia no 60,- EUR 

- ieejas biļete uz Operas spoku no 60,-EUR 

- ieejas biļete uz baleta vai operas izrādi no 50,- EUR 

- Madam Tusso 34,- GBP 

- Londonas  acs 25,-GBP 

- Tauers 30 GBP 

- Pārējās ēdienreizes 

- Personīgie izdevumi 
 
 
   
 

Anniņmuižas bulvāris 54-64, 

LV-1069 Rīga 

Tel: 67223112 

GSM: 29405500 

E-mail: maris@digitours.lv 

Web: www.digitours.lv 
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