
Transilvānija 29.07.2020. - 05.08.2020.

1.diena. 6.00 izbraukšana no Baložiem. Ceļš cauri Lietuvai, Polijai. Pusdienu pauze kādā no ceļmalas krodziņiem. Vakarā ierašanās
Žešovā. Nakts viesnīcā. 

2.diena.  Brokastis.  Ceļš  Slovākijai,  Ungārijai.  Pēcpusdienā  ierodamies  Rumānijā.  Sveicināta,  Translivānija!  Oradea  – pēc  garā
ceļojuma apmeklēsim  termālo ūdeņu atpūtas komplekss “Nymphaea” https://aquapark-nymphaea.ro  Vakariņas. Nakts viesnīcā.

    

3.diena. Brokastis. 
 Oradea – rīta pastaiga: pilsēta ar senu vēsturi. Izsmalcinātie baroka un jūgendstila vaibsti iegūti Habsburgu valdīšanas

laikā. 
 Dosimies neaizmirstamo 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” (c epta malta gala,
rumāņu tradicionālā gaume). 

 Brateiu –viesošanās pie īstiem čigāniem, kuru piedāvātie amatniecības izstrādājumi un viesmīlība ļaus ieskatīties bezgala
krāsainā pasaulē – tik raibā kā čigānu brunči

Sveicināti Varsag ciematā! Vakariņas. Nakts privātās mājās Varsag ciematā.

      
 
4.diena. Brokastis. Ghimes novada daba, tradīcijas un virtuve!  

 Lobogo minerālūdens avots. 
 Pastaigas kalnos Ghimes novadā: lauku sētas apmeklējums, gardas pusdienas (pikniks) ar skaistu kalnu ainavu desertā. 
 Csango novada folkloras programma. 
 Vakariņas Varsag ciematā.  

Iespējama ekskluzīva programma – lāču vērošana. Kopā ar mežiniekiem dosimies dziļi mežā un centīsimies ieraudzīt Karpatu brūnos
lāčus, kas mīt apkārtnē. Sadalīsimies pa  nelielām grupiņām un dosimies uz meža būdām, kas būvētas lāču novērošanai. Cena 20
EUR, ja redz lāčus. Nakts privātās mājās Varsag ciematā.

     
 
5.diena. Brokastis. Festivāls Avenes. 

 Sagatavosimies ikgadējam Aveņu festivālam, ko organizē katru gadu augusta sakumā. Zirgu pajūgos dosimies uz festivāla
norises vietu. Uzstāšanās.

 Pikniks dabā. 
 Ūdenskritums – sauktais par ‘tekošo akmeni’, tas nemēdz izžūt pat karstākajās vasarās.
 Ciemošanās pie kokamatnieka – viņš mūs iepazīstinās ar savu arodu un parādīs, ko darina. Arī mums būs iespēja apgūt

koka dakstiņu darināšanu. 
Vakariņas, vakara programma un danči –  piedāvājam atpūtu no sirds uz sirdi, iepazīstot vietējo sadzīvi  un tradīcijas, nacionālo
virtuvi un vīnus, baudot neviltotu viesmīlību.

https://aquapark-nymphaea.ro/


     
6.diena. Brokastis. 

 Korunda – iespēja iegādāties vietējo amatnieku darinājumus. 
 Lāču ezera sāļie ūdeņi, Sovata SPA. 
 Vīna degustācija ar uzkodām Kalimanešti ciematā – romantiskā vīna pagrabā. Pagrabs atrodas Simenu dzimtas muižas pilī,

kura nesen restaurēta. Šeit ciemojušies ievērojami ungāru dzejnieki, rakstnieki un arī revolucionāri. 
 Gornești: temperamentīga čiganu deju programma aizkustinās Jūs līdz sirds dziļumiem. 
 Vakariņas un mūzika Săvădisla ciemata krodziņā. Nakts viesu namā Savadisla ciemā. 

     
7.diena. Brokastis.

 Izvorul Crisului etnogrāfiskais ciemats, amatnieku tirdziņš.
 Stana  ciematiņā:  brauciens  ar  kalnu  vilcienu un  pārgājiens,  maltīte  vietējā  tradīcijās,  folkloras  (deju)  programma un

vietējo tautas tērpu prezentācija. 
 brauciens caur Ungārijai. Vēla ierašanās viesnīcā Polijā. 

8.diena. Brokastis. Ceļš cauri Polijai, Lietuvai. Vēlu vakarā ierašanās mājās. 

Ceļojuma cena: 646 EUR

Ceļojuma cenā iekļauts:
 transporta pakalpojumi;
 nakšņošana viesnīcās, viesu namos;
 ēdināšana pēc programmas;
 ieejas maksas programmā minētajos apskates objektos;
 vīna degustācija;
 grupas vadītāja pakalpojumi;
 vietējais gids Transilvānijā.

Papildus izmaksas:
 apdrošināšana;
 personīgie tēriņi;
 dāvaniņas naktsmāju saimniekiem.


