
 
 

 

Diena Maršruts Naktsmītnes 
1.diena 
01/05 

 

Lidojums: Rīga – Sanktpēterburga 07:55 – 09:10 
Pēc ierašanās lidostā, muitas un  robežas šķērsošana. Tikšanās 
ar vietējo gidu. 
Ekskursijas  sākums Sanktpēterburgā – šodienas pirmā 
ekskursija sauksies – Krievijas Impērijas galvaspilsēta, 
kuras laikā  iepazīsim nozīmīgākās pilsētas vietas – pils 
laukumu, Ņevas prospektu, Admiriralitāti, Isājesvka 

katedrāli, Petropavlovskas cietoksni, Smoļniju..... 
Divus  nozīmīgus objektus apmeklēsim papildus. 
Pirmais -  Petropavlovskas cietoksnis – viena no pirmjām 
celtnēm Ņevas krastos, kas  savā  vairāk kā 300 gadu vēsturē 
saglabājusi savu pirmatnējo izskatu. 
 
Kā otru mēs skatīsim pasaulsleveno Ermitāžu – pats 

nozīmīgākais pilsētas muzejs un  lielākais muzejs pasaulē. Tas 
ir ne tikai mākslas vērtību  muzejs, bet arī  viennozīmīgi  
slavenākās Krievijas Imperatoru – Romānovu – dzīves  vieta! 
Pēc tam došanās uz viesnīcu Oktjabraskaja 
Izvietošanās un  brīvais laiks. 
http://www.oktober-hotel.spb.ru/ 

 

Nakts viesnīcā 
Sanktpēterburgā 

2. diena 
02/05 

 

Brokastis viesnīcā. 
Ekskursija -  Sanktpēterburga – arhitektūras šedervu 
pilsēta. 
Ekskursijas laikā iepazīsim nozīmīgus objektus pilsētas vēsturē 
– Ziemas pils, Aleksandra kolonna, galvenā  štāba  ēka, 
Stroganovska pils, Sv.Pētera katedrāle, Kazanskas 
katedrāle, Spas na Krovi, Milailovska pils.... 
 
Ekskursija  Isājevska katedrālē – tā noteikti ir viena no 
nozīmīgākajām krievu kulta mākslas paraugiem. Šodien tā ir 
iekļauta labāko Eiropas katedrāļu TOP sarakstā. Tās izmēri ir 
iespaidīgi - 101 m augstums, 111 m garums un  98 m  platums. 
  

Spas na Krovi – viens no Sanktpēterburgas simboliem un arī 
Krievijas. Uzcelta ir vietā, kur nāvīgi tika ievainots Krievijas cars 
Aleksandrs II. Šodien šo katedrāli uzskata ne tikai Krievijā par  
vienu no skaistākajā, bet arī visā pasaulē.  
Atgriešanās viesnīcā. Brīvais laiks.  
 

Nakts viesnīcā 

Sanktpēterburgā   

3. diena 
03/05 

Brokastis viesnīcā.  
Ekskursija pa Sanktpēterburgas upēm un kanāliem. 
Ērtā kugīti veiksim  izbraucienu pa pilsētās ūdens  artērijām. 
Kādreiz senos laikos tas bija visnotaļ nozīmīgs tirdzniecības  
ceļš. Ekskursijas laikā vērēsim baudīt neaizmirstamus skatus 
pilsētas ainavā, ko ne reti sauc par Ziemeļu Venēciju.  
Turpinot iepazīt pilsētu, apmeklēsim Vasaras dārzu – pirmo 
pilsētas parku,kuru ierīkojis pats Pēteris I. 

 

Nakts viesnīcā 

Sanktpēterburgā   

http://www.oktober-hotel.spb.ru/


 
 

 

 

     

Un  vēl viena nozīmīga katedrāle – Kazanska katedrāle. 
Nozīmīgākā Tēvijas kara celtne, kurā  apglābāts kņazs Kutūzovs 
-  1812.gada kara varonis... 
Atgriešanās viesnīcā, brīvais laiks. 
 
Papildus ( EUR 30,- no personas ) piedāvājam vienu no 

skaistākajām pilsētas ekskursijām – Pilsēta, kur  paceļ tiltus. 
Neviena pasaules pilsēta nevar lepoties ar tik daudz 
paceļamiem tiltiem kā Sanktpēterburga!  Tas ir  neaizmirstams  

skats!  
 

4.diena 
04/05 

Brokastis viesnīcā.  
Ekskursija Somu jūras līča  dārgumi. 
Apmeklēsim vienu no skaistākajiem pils kompleksiem – 
Pēterhofu. Tā ir pati pazīstamākā un apmeklētākā no pilsētas 
viesiem un tūristiem. Iepazīšanos sāksim ar tā saucamo Zemo 
parku, kur izvietojušās neskaitāmas strūklaku kompozīcjas, 
kas parkam piedod neaizmirstamu, graciozu un cēlu 
kopiespaidu. Klausoties gida stāstījumā, varēsiet uzzināt kā šeit 
veidojusies ši paraugrezidence un neskaitāmie objekti – Lielā 
Imperatora pils, Lielā kaskāde, Samsona strūklaka, 

Drakona kaskāde, Monplezīr pils, Romiešu strūklakas utt. 
 
Pēc tam  apmeklēsim Lielo Imperatora pili – vienu no 
nozīmīgākajām celtēm Sanktpēterburgā, kuras fasāde teju 300 
m garumā izvietojusies uz pakalna. Pēterhofas pils ir bijusi 
nozīmīga atpūtas, balles un izklaižu centrs Imperatoru 
valdīšanas laikos kā arī karnevālu rīkošanas vieta. Uz šīm  
visām izklaidēm lūgto viesu skaits nav bijs mazāks kā 3000 
personas! Ļausimies arī mēs sajūtām! 

 
Transfērs ap plkst.17:00 uz lidostu. 
Lidojums: Sanktpēterburga – Rīga 20:40 – 22:00 
 

 



  Brauciena maksa: EUR 619,- 

 
Pirmā iemaksa piesakoties EUR 300,-  

Atlikums EUR 319,- līdz 01.04.2020  

 

 
Brauciena cenā ietverts:  

 
- Lidojums Rīga – Sanktpēterburga - Rīga;  
- Bagāžas reģistrācijas maksa; 
- Trīs naktis 4* viesnīcā Oktjabrskaja ar brokastīm Sanktpēterburgas centrā; 

- transfērs lidosta – viesnīca – lidosta; 

- medicīniskā apdrošināšana;  
- vietējais gids krievu valodā; 
- grupas vadītājs no Latvijas; 

- visas ieejas biļetes eksursijas programmā minētajos objektos; 

- ekskursija ar kuģīti;  

- Krievijas elektroniskās vīzas noformēšana 
 

 
 

 
Brauciena cenā nav ietverts:  

 

- nakts  ekskursija Pilsēta, kur paceļ tiltus 30,- EUR; 
- vakariņas pilsētas restorānos no EUR 20,-; 

- pārējās 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/

