
Piedzīvojumi Transilvānijā 
10.07.2023.-18.07.2023. 

Piesakoties un veicot avansa maksājumu 100eur līdz 31.01.2023., cena – 795eur! 

Ceļojuma cena 855eur 
 
1.diena. Izbraukšna no Rīgas 7:00. Brauciens caur Lietuvu, Poliju. Nakšņošana viesnīcā Žešovā. 

2.diena. Brokastis.Brauciens cauri Ungārijai. Sveicināta, Translivānija!  

Oradea – jaunais termālo ūdeņu komplekss “Nymphaea” – viens no lielākajiem un labākajiem valstī. 

Vakara pastaiga pa pilsētu ar senu vēsturi, kuras izsmalcinātie baroka un jūgendstila vaibsti iegūti 

Hābsburgu valdīšanas laikā. Vakariņas. 

 
 

3.diena. Brokastis. Dosimies neaizmirstamu izjūtu pārgājienā pa Turdas kanjonu. Jūs gaida lieliska 

pastaiga pa šauru, krāšņu un ūdeņiem bagātu kanjonu Turdas aizā. Iespaidīgi dabas skati un pikniks 

brīvā dabā pie čalojoša strauta – “mititei” (cepta malta gala, rumāņu tradicionālā gaumē).Baltvīna 

degustāciju Aiud pie vīnu darītāja Papp Péter.Sibiu- saukta par sakšu pilsētu- dārgakmeni, vēsturiskā 

centra apskate. Hābsburgu valdīšanas laikā kalpoja par Transilvānijas administratīvo centru, arī 

Transilvānijas sakšu centrs. Eiropas kultūras galvaspilsēta 2007.gadā. Vēsturiskā centra apskate- 

Lielais un Mazais laukumu, Meļu tilts, skaistā gotiskā katedrāle Huet laukumā, nocietinājuma mūri u.c. 

Sveicināti Sibiel ciematā! Vakariņas. 

  
 

4.diena. Brokastis.Brauciens pa kalnu ceļu uz Transfagarasan kalnu pāreju. Pastaiga pie kalnu ezera 

Balea 2000 m augstumā. Albota - baudīsim foreles īpašā vidē. Leģendas un patiesība par grāfu 

Drakulu, izstaigājot Bran pili. 

Sveicināti Sacele ciematā! Vakarinas. 

   
 



5.diena. Brokastis Prejmera - skaisti restaurēta sakšu viduslaiku baznīca, Unesco mantojums. Svētās 

Annas ezers: apmeklēsim unikālu ezeru, kas veidojies vulkāna krāterī.  Pastaiga pa Mohos purvu, 

dabas rezervāts, kas veidojies vislielākajā un visvecākajām krāterī, kurā atrodas reti sastopami augi, kā 

arī “nospiedumi” no ledus laikmeta. Balvanyos  – viegls kāpiens, lai apmeklētu “mofetta”: angliski 

zinams arī kā “fumarole”: vulkānisko gāzu strūklas, kas izplūst no vulkāniskas izcelsmes plaisām.  

Nomaļais sakšu viduslaiku ciematiņš Viscri, Unesco kultūras mantojums, ko bieži apmeklē Anglijas 

karalis Čārlzs, kuram šajā ciematiņā pieder māja. Tradicionālas zemnieku vakariņas sakšu ģimenē. 

Sveicināti Varsag ciematā! 

 
6.diena. Brokastis. Pārgājiens – būs iespēja pamatīgi izstaigāties – apmēram 6 km pa skaisto apkārtni. 

Bet, varēsiet šo attālumu arī mērot pajūgā. Lieliski dabas skati! (ņemam līdzi atbilstošus apavus!) 

Ciemošanās pie kokamatnieka – viņš mūs iepazīstinās ar savu arodu un parādīs, ko darina. Arī mums 

būs iespēja apgūt koka dakstiņu plēsēju amatu. Ūdenskritums – saukts par ‘tekošo akmeni’, tas nemēdz 

izžūt pat karstākajās vasarās. Pikniks dabā.Varsag: IZVĒLEI: Ekskluzīva programma otrai pusei no 

grupas – lāču vērošana. Kopā ar mežiniekiem dosimies dziļi mežā un centīsimies ieraudzīt Karpatu 

brūnos lāčus, kas mīt apkārtnē. Sadalīsimies pa 6-8 cilvēki un dosimies uz meža būdām, kas būvētas 

lāču novērošanai. Vakariņas un vakara programma ar dančiem – piedāvājam atpūtu no sirds uz sirdi, 

iepazīstot vietējo sadzīvi un tradīcijas, nacionālo virtuvi un vīnus, baudot neviltotu viesmīlību. 

    
7.diena. Brokastis. Soimusu Mic – vietējās kartupeļu maizes cepšana rituals. Segešvāra (UNESCO) – 

burvīga pilsēta ar šaurām ieliņām, krāsainiem 16.gs. namiem, senatnīgiem mūriem, torņiem, dievnamiem 

un ēku, kur bērnu dienas pavadījis Transilvānijas valdnieks Vlads Tepeš – Drakula. Brateiu –viesošanās 

pie īstiem čigāniem, kuru piedāvātie amatniecības izstrādājumi un viesmīlība ļaus ieskatīties bezgala 

krāsainā pasaulē– tik raibā kā čigānu brunči. Maltīte un mūzika Savadisla ciemata krodziņā. Folkloras 

deju programma. 

  
8.diena. Brokastis. Izvorul Crisului etnogrāfiskais ciemats, amatnieku tirdziņš. Brauciens cauri 

Ungārijai. Nakšņošana viesnīcā Žešovā. 

9.diena. Brokastis. Brauciens cauri Polijai un Lietuvai. Ierašanās Rīgā pēc pl.23.00. 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flv.wikipedia.org%2Fwiki%2FG%25C4%2581ze&data=05%7C01%7C%7C705abb94aef9468f141208dacc4d2705%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638046928980328056%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3ruF8mfvefvKjii5%2BRQRHPA90Keu3hYMLusTsGh99DA%3D&reserved=0


 

  

Ceļazīmes cena: 855eur (piesakoties janvārī, cena ar atlaidi 795eur) 
 

Apreiķins ir veikts pie degvielas cenas 1,80 EUR/l. Ja divas nedēļas līdz izbraukšanai cena nemainīsies,  

tad brauciena cena paliks nemainīga, bet, ja būs straujš kāpums, tad tiks veikts pārrēķins. 

Cenā iekļauts: 

 Transporta pakalpojumi; 

 Ceļa nodokļi; 

 Visas ekskursijas, ieejas maksas, kuras minētas programmā, izņemot termālo ūdeņu kompleksu 

 un lāču apskati. 

 Vietējā gida pakalpojumi; 

 Nakšņošana viesnīcās/ viesu namos ar brokastīm un vakariņām; 

 Programmā iekļautās degustācijas;  

 Nacionālais vakars; 

 Grupas vadītāja pakalpojumi. 

 

Papildus maksas (pēc izvēles): 

 Apdrošināšana; 

 Pateicības naudiņas ~ apm.20 EUR; 

 Piemaksa par vienvietīgu nummuru 100 EUR; 

 Personīgie izdevumi; 

 Termālais komplekss Oradea: 15 eur/pers.; 

 Programma ar lāčiem: ja gadījumā ierauga lāci, jamaksā 20 eur/pers. Ja lācis neuzrodas, nav 

jāmaksā.  
 

 

Pieteikšanās: 

t. 29185781, zarina.everita@gmail.com,  Everita 

 t. 29405500,  @-pasts: maris@digitours.lv , www.digitours.lv, Māris 

 

Pieteikšanās un vieta autobusā tiek rezervēta,veicot 1.iemaksu 100eur apmērā. 

PIESAKOTIES līdz 31.01.23. , CENA 795EUR (Atlaide 60eur!) 

 

Maksājumu grafiks: 

 

JANVĀRIS 100eur 

FEBRUĀRIS 150eur 

MARTS 150eur 

APRĪLIS 150eur 

MAIJS 150eur 

JŪNIJS 95eur 

Kopā 795eur 

 

 

Visa summa par braucienu jāsamaksā līdz 10.06.23. 

 
Digitours speciālā atļauja (licence) Nr. T-2019 - 72. Speciālo atļauju izsniedzis PTAC. 
Līgumsaistību izpildes garantiju apdrošināšanas POLISE Nr. 668975097 
(izsniegusi apdrošināšanas sabiedrība BALTA) 
 

Anniņmuižas bulvāris 54-64, Rīga, LV-1069 
Tel.29405500 
29405500 

mailto:zarina.everita@gmail.com
http://www.digitours.lv/

