
 
 

29/04 /18 – 05/05/2018 

    
 

Diena Maršruts Naktsmītnes 

1.diena 
29/04 

 

Tikšanās  lidostā Rīga plkst.21:30. Reģistrēšanās reisam. 
Lidojums: Rīga – Odesa 23:35 – 02:05 
 

Nakts viesnīcā 
Odesā 

2. diena 

30/04 
 

Ierašanās lidostā Odesā. Robežas šķērsošana. Transfērs uz viesnīcu 

Aleksandrijskij. http://alexandrovskiy.com.ua/ 
Brokastis viesnīcā. Atpūta. 
Ap plkst. 12:00 ekskursija ar autobusu un kājām pa Odesu – 
vecpilsēta, Arkādija, franču bulvāris, Primorskij bulvāris, Puškina, 
Lanžeronovskaja….. Vēlāk ekskursija ar kuģi pa piejūras teritoriju. Brīvais 
laiks pilsētā. Vakariņas  restorānā Dacha 

http://www.dacha.com.ua/en 

Nakts viesnīcā 

Odesā  

3. diena 

01/05 

Brokastis viesnīcā. Ekskursija ‘’Odesas pilis’’  ar kājām – Potocka, 

Potjomkina, Tolstova pilis un privātās villas. Pēc tam neliels ieskats Odesas 
katakombās, kas  šodien ir  pazīstama un slavena kā mākslas muzeja ala. 
Tiem kuriem būs interese, iespējams  apmeklēt muzeju “Odesas pazemes 
noslēpumi”. Pēcpusdienā ekskursija ar autobusu un kājām  - “Literārā 

Odesa” – Puškina māja-muzejs, kā arī  apmeklēsim piemiņas vietas 
pasaules slavenībām I.Bābels, I.Iļfs, A.Kuprins, M.Tvens, A.Ahmatova u.c.  
Vakariņas restorānā KlaraBara http://klarabara.com/ 

Nakts viesnīcā 

Odesā 

4.diena 
02/05 

Brokastis viesnīcā.   Izbraukuma ekskursija uz  slaveno kūrorta zonu 
Šabo -  vislabākās  pludmales, vistīrākais  gaiss un ūdens.. Apmeklēsim 

Šobo vīna  centru ar degustāciju – šeit varēsiet izjust, uzzināt, sajust 
unikālo šabo  vīnu  garšu, tās  gatavošanas procesus un  protams arī  
iegādāties šos  vīnus. Apmeklēsim Karaliskos  vīna  pagrabus , kurus šeit  
izveidoja jau pirms  200 gadiem  franču ieceļotāji, tostarp šos vīna  
pagrabus ir apmeklējuši arī  Aleksandrs Puškins un Rumānijas karalis 
Karols. Apmeklēsim arī Heresnas pagrabus, kur ozolkoka mucās iztur  

īpašus vīnus…. 

Ap pusdienas laiku došanās uz Akkermana cietoksni, kas ir viens no 
spilgtākajiem Bizantijas  kultūras paraugiem Ukrainā.  
http://akkerman-fort.com  
Pievakarē atgriešanās  Odesā. Vakariņas restorānā Bodega 2K 
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g295368-d8603360-
Reviews-Bodega_2K-Odessa_Odessa_Oblast.html 

Nakts viesnīcā 
Odesā 

5.diena 
03/05 

Brokastis viesnīcā.  Ekskursija  “Odesas pagalmi” – viena  no 
interesantākajām apskates  ekskursijām, kur iespējams  redzēt, sajust seno 
un mūsdienu Odesu. 
Pēcpusdienā -  “Kriminālā Odesa”- Miška Japončik, Soņka Zolotaja 
Ručka, nebeidzami un  aizraujoši stāsti un dzīvā vēsture.  
Vakariņas restorānā Hutarok u morja http://www.khutorok.od.ua/en/ 

Vakarā Odesas operas apmeklējums – konkrēta izrāde tiks precizēta 
nedaudz vēlāk 

Nakts viesnīcā 
Odesā 

6.diena 
04.05 

Brokastis viesnīcā.  
Delfinārija Nemo apmeklējums -  šova programma, pelde utt.  
Brīvais laiks pilsētā, lai individuāli iepirktos, atpūstos un baudītu… 
Vakariņas restorānā Terrace Sea View  

http://terraceodessa.com/ 
Atpūta viesnīcā pirms lidojuma 

Nakts vienīcā 
odesā 

7.diena 
05.05. 

Plkst. 01:00 transfērs uz lidostu. Reģistrēšanās reisam. 
Lidojums: Odesa – Rīga 03:40 – 06:15 
 

 

http://alexandrovskiy.com.ua/
http://www.dacha.com.ua/en
http://klarabara.com/
http://akkerman-fort.com/
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g295368-d8603360-Reviews-Bodega_2K-Odessa_Odessa_Oblast.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g295368-d8603360-Reviews-Bodega_2K-Odessa_Odessa_Oblast.html
http://www.khutorok.od.ua/en/
http://terraceodessa.com/


 
  Brauciena maksa: 871,-EUR ,-+ieejas biļete operā 

Piemaksa par vienvietīgu numuru EUR 359,- 
 

 
 
Brauciena cenā ietverts:  

- Lidojums Rīga – Odesa - Rīga; 

- Nododamās bagāžas reģistrācijas maksa; 

- 6 naktis 4* viesnīcā ar brokastīm Odesas centrā;  

- Vakariņas pēc programmas; 

- Visas ekskursijas pēc programmas; 

- transfērs lidosta – viesnīca – lidosta; 

- Ceļojuma medicīniskā apdrošināšana;  

- grupas vadītājs/gids no Latvijas; 

 

Brauciena cenā nav ietverts:  

- ieejas biļetes muzejos un apskates vietās; 

- *biļete uz operas izrādi – sākot no 49 EUR – 

250EUR  

- pārējās ēdienreizes; 

- personīgie izdevumi; 
 

   

 

Tel: 67223112 
GSM: 29405500, 
E-mail: maris@digitours.lv 
Web: www.digitours.lv 

 

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

