Maršruts: Rīga – Lietuva – Polija – Poznaņa – Vācija – Gifhorn – Nīderlande – Amsterdama –
Volendam – Alkmaar – Lisse – Noordwijk – Den Haag - Vācija - Braunschweig –
Warszawa - Polija – Vroclava - Lietuva- Rīga
Datums
1. diena
2. diena

3. diena

Programma
Plkst. 06.00 no rīta izbraukšana no Rīgas. Lietuvas un Polijas teritoriju
šķērsošana. Vēlu vakarā ierašanās Poznaņas apkaimē. Iekārtošanās viesnīcā.
Brokastis viesnīcā. Pārbrauciens uz
Nīderlandi. Pa ceļam apstāšanās Gifhornā
- interesants un savdabīgs dzirnavu
brīvdabas muzejs, kur iespējams iepazīt
daudzu gadu simtu senas dzirnavas.
Iespējams būs arī nodegustēt krāsnī ceptu
maizi un dažādas Lejassaksijas
tradicionālos ēdienus. Tālāk pārbrauciens
uz Amsterdamu. Vēlu vakarā ierašanās
pilsētā, iekārtošanās viesnīcā
Amsterdamā.
Brokastis viesnīcā. Ekskursijas programma
pilsētā – Damm laukums, Karalienes pils,
pasaules
dimantu
apstrādes
centra
apmeklējums... Ekskursija pa pilsētas
kanāliem ar kuģīti - tas viens no
labākajiem veidiem kā iepazīt šo unikālo
pilsētu. Brīvais laiks pilsētā, kura laikā
iespējams apmeklēt tās slavenos muzejus –
Riiksmuseum, Van Goga muzejus, Madam
Tusso vai arī interesanto un savdabīgo
ziedu tirgu, kurš atrodas tur pat pilsētas
centrā. Vakarā ekskursija pa naksnīgo
Amsterdamu – slavenais Sarkano lukturu
rajons… Nakts viesnīcā Amsterdamā.

4. diena

5. diena

6. diena

7. diena

8. diena

Brokastis viesnīcā. Došanās uz Lisse slaveno Holandes mazpilsētu, kura katru
gadu pavasarī tiek apmeklēta visvairāk.
Keukenhofas ziedu parka apmeklējums –
parks, kas pārsteidz ar savu vienkāršumu,
bet tai pat laikā pavasara ziedu
daudzveidību un krāšņumu.. Un kā nu ne,
ja ik gadu pavasarī šeit vienlaikus zied
vairāki miljoni ziedu. Pēc tam došanas uz
Hāgu - Nīderlandes galvaspilsētu de facto
– Karalienes rezidence, Bīnenhofa,
Madurodamm muzejs – visa Holande
vienkopus un miniatūrā. Pēcpusdienā
došanās uz Nīderlandes lepnumu Ševeningenu – skaistu, bagātu
kūrortpilsētu Ziemeļjūras krastā, kas
šobrīd praktiski ir Hāgas sastāvdaļa.
Pastaiga pa skaisto promenādi, kur
iespējams baudīt dažādu pasaules tautu
virtuvi. Vakarā atgriešanās Amsterdamā.
Brokastis viesnīcā. Agri no rīta došanās uz Slaveno Alkmāri - vēsturisko
Holandes siera tirdzniecības pilsētu, kur vēl pat šodien pēc vēsturiskām
tradīcijām tiek svērts un tirgots un izsolīts slavenais Holandes siers. Pēcpusdienā
iepazīšanās ar Holandes simbolu –
Zaanses dzirnavu kompleksu un
privāto zemnieku saimniecību
Rembrant, kur iespējams iepazīties
kā top interesanti suvenīri un
slavenais Holandes siers. Pēc tam
Volendam apmeklējums – mazs
zvejnieku ciemats, kurš mūs
aiznesīs atpakaļ vairākus
gadsimtus, jo sajūta, ka šeit dzīve
rit kā viduslaikos. Vakarā
atgriešanās Amsterdamā.
Brokastis viesnīcā. Agri no rīta došanās uz Nordwijku, kur ik gadus 9.00 sākās
slavenā ziedu parāde – tas ir gada
notikums nr.1 Nīderlandē, kuru ik
gadus noskatās vairāki simti tūkstošu
viesu… Neiedomājamākās formas un
kompozīcijas, kas tiek veidotas no
pavasara ziediem, neatstāj vienaldzīgu
nevienu…. Tālāk sekos pārbrauciens
uz Vāciju. Vēlu vakarā ierašanās
Braunšveigā, izvietošanās viesnīcā.
Brokastis viesnīcā. Neliela iepazīšanās ar pilsētu – Doms, Pils laukums, pilsētas
savdabīgās līkumotās ielas – tā ir Braunšveiga. Vēlāk pārbrauciens uz Varšavu.
Vēlu vakarā ierašanās pilsētā, iekārtošanās viesnīcā.
Brokastis viesnīcā. Iepazīšanās ar Varšavas centru - tirgus laukums, Sv.Jāņa
baznīca, karaļpils, Zigismunda kolonna… Pārbrauciens uz Latviju. Vēlu vakarā
ierašanās Rīgā.
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