
 

 

 

 

 

 

 

Datums Programma 

1.diena Agri no rīta izbraukšana no Latvijas. Lietuvas un Polijas teritoriju 

šķērsošana. Vēlu vakarā ierašanās Vroclavā, iekārtošanās viesnīcā. 

2.diena Brokastis viesnīcā. Neliela iepazīšanās ar 

vienu no Polijas vēsturiskāko pilsētu 

Vroclavu – tirgus laukums, rātsnams, 

Dievmātes katedrāle. Tālāk sekos 

pārbrauciens uz Bavārijas seno dārgumu 

glabātuvi – Nirnbergu. Pēcpusdienā 

ierašanās pilsētā. Iepazīšanās ar Sebalda 

un Lorenca pilsētas centrālajām daļām, 

Svētā gara slimnīcā, karaļpils, Dūrera 

nams... 

Iekārtošanās viesnīcā. 

3.diena Brokastis viesnīcā. Agri no rīta 

došanās pārbraucienā uz Strasbūru. 

Ap pusdienas  laiku  ierašanās 

Eiropas politiskajā šūpulī – Eiropas 

parlamenta  apmeklējums. Būs 

iespēja uzzināt kā strādā un kāds 

darba stils ir Eiroparlamenta 

deputātiem. Pēc tam ekskursija ar 

kuģīti pa Strasbūras kanāliem, 

kuras laikā būs iespējams iepazīt tās 

attīstības vēsturi un saprast, kādēļ to dēvē par mazo Parīzi. Pēc tam 

pastaiga pa pilsētas centrālo daļu, kura piesaista tūristus no visas pasaules 

tieši ar savu savdabīgo un interesanto arhitektūru. Pievakarē došanās uz 

Offenburgu, izvietošanās viesnīcā. 

4.diena Brokastis viesnīcā. Dienas pirmajā 

pusē došanas uz Lāru – nelielu, bet 

šobrīd ļoti populāru un slavenu pilsētu 

Eiropā un pasaulē. Kādēļ? Tikai 

pateicoties pilsētas iedzīvotāju lielajai 

mīlestībai uz krizantēmām. Rudens 

pusē Lāra pārvēršas par krizantēmu 

dārzu – pilsētas ielas un mājas tiek 

rotātas ar tūkstošiem krizantēmu 

ziedu. 

http://www.lahr.de/startseite/tourismus/chrysanthema.50.1,6,50.htm. 

Vakarā atgriešanās viesnīcā Offenburgā. 

http://www.lahr.de/startseite/tourismus/chrysanthema.50.1,6,50.htmVakar


5.diena Brokastis viesnīcā. Došanās uz pazīstamo kūrortpilsētu Baden-Baden. 

Pilsēta, kura piesaista pasaules elitārāko publiku ar slaveno kazino, ar 

pilsētas īpašo gaisotni, ar slavenajām 

termām. Brīvais laiks pilsētā – 

iespējams izbaudīt to, kā arī doties uz 

slavenajām termām un relaksēties 

tās baseinos un pirtīs. 

http://www.carasana.de/ct_plan.html. 

Pēc tam došanās pārbraucienā uz 

Frankfurti pie Mainas – Vācijas 

finanšu metropoli. Iepazīšanās ar 

pilsētu – romiešu kalns, Katedrāle, 

rātsnams... Brīvais laiks pilsētā. 

Pievakarē iekārtošanās viesnīcā. 

 

6.diena Brokastis viesnīcā. Pārbrauciens uz Poliju. Pa ceļam neliela apstāšanās 

Saksijas skaistākajā pilsētā - 

Drēzdenē – Cvingers, firstu aleja, 

Zempera opera - tā ir tikai daļa no 

šīs pilsētas slavenajiem 

objektiem...  

Pārbrauciens uz Poliju. 

Izvietošanās viesnīcā Vroclavas 

apkārtne. 

7.diena Brokastis viesnīcā. Agri no rīta došanās pārbraucienā uz Latviju. Polijas un 

Lietuvas teritoriju šķērsošana. Vēlu vakarā atgriešanās mājās 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dārzaugļu iela 1 - 108, Rīga 

Tel. 67223112; GSM. 26433302 

digitours@digitours.lv 

www.digitours.lv 
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