
 

 

 
Maršruts: Latvija – Lietuva – Polija - Čenstahova –Slovākija – Ungārija – Budapešta – Serbija – Novi 

Sad – Belgrada – Čačak – Ungārija – Szegeda – Egēra - Slovākija - Polija - Lublina - Lietuva -  Latvija 
 

 

1.diena  06.00 izbraukšana no Rīgas.  

  Pārbrauciens līdz Czestakovai. Lietuvas un Polijas teritoriju šķērsošana.  

Pievakarē ierašanās Czestakovā. Iekārtošanās viesnīcā.   
 

2.diena  Brokastis viesnīcā. Pārbrauciens uz Budapeštu. 

Pēcpusdienā ierašanās 

pilsētā. Iepazīšanās ar pilsētu ar vietējo gidu - 
Varoņu laukums, vecpilsēta Budas  

kalnā, Zvejnieku bastions, Māķāša katedrāle, 

Vācas iela… Ekskursijas noslēgumā iespējams 

baudīt ungāru tradīcijas kopā ar vairākām 

šķirnēm vīna slavenajos Budafokas vīna 

pagrabos, kur vienlaicīgi tiek arī stāstīts un 

rādīts kā top vīns, kā uzglabāts un kā pareizi 

jālieto.  
 

3.diena  Brokastis viesnīcā. Rīta pusē noteikti jāizbauda pelde fantastiskajos minerālūdens 

baseinos Šēčeņos. Ap pusdienas laiku došanās uz vienu no Budapeštas vizītkartēm - 

pilsētas tirgu – kur var pa īstam sajust vietējo kolorītu, kā arī iegādāties ungāru 

suvenīrus… Pārbrauciens uz Serbiju, uz Novi Sad. Pievakarē ierašanās pilsētā, 

iekārtošanās viesnīcā.  

 

4.diena Brokastis viesnīcā. Iepazīšanās ar vienu no 

skaistākajām Serbijas pilsētām – Novi Sad –  

 šodien otra lielākā pilsēta valstī, kuras vēsture 

aizsākas jau 17. gadsimtā, toreiz kā tirgotāju 

pilsēta nozīmīgu tirgotāju krustcelē pie 

Donavas upes. Noteikti apskatīsim pilsētas 

vizītkarti – Petrovaradinas cietoksni – kas reiz 

kalpoja kā pilsētas aizsardzības būve – šobrīd 

lielākā un pazīstamākā pilsētas atpūtas vieta… 

Pārbrauciens uz Belgradu un iekārtošanās 

viesnīcā.   



 

5.diena  Brokastis viesnīcā. Iepazīšanās ar Belgradas centru - Kalemegdana parks un pilsētas 

cietoksnis, Patrijaršija katedrāle, parlamenta ēka, 

pilsētas rātsnams, Pionieru parks… Brīvais 

laiks pilsētā. 

 Nakts viesnīcā. 
   

6.diena  Brokastis viesnīcā. Pārbrauciens uz Čačaku. 

Pilsētā, kur senatnīgais sadzīvo ar mūsdienīgo – 

interesanti laukumi, skvēri, ēkas – tā ir šodienas 

pilsētas vizītkarte… Pēcpusdienā pārbrauciens 

uz Ungāriju, uz Szegedu. Iekārtošanās viesnīcā.   

7.diena Agras brokastis viesnīcā. Iepazīšanās ar pilsētu, kura ir viena no senākajām Ungārijas 

pilsētām – vēsturiskajos avotos jau pieminēta 1183.gadā – var teikt tik pat sena cik sena ir 

Ungārija, tik sen ir Szegeda… Apskatīsim nedaudzos pilsētas parkus – kā Šečeņi, Arad 

Martyrs, rātslaukumu, ieklausīsimies muzikālā pulksteņa skaņas… Pārbrauciens uz 

Egeru. Pievakarē ierašanās pilsētā.  
 

8.diena  Brokastis viesnīcā. Iepazīšanās ar vienu no Ungārijas kolorītākajā pilsētām – turku 

minorets, cietoksnis, rātsnams, Egēras bibliotēka…. Ap pusdienas laiku pārbrauciens uz 

Poliju, uz Lublinu. Ungārijas, Slovākijas un Polijas teritorijas šķērsošana. 

Pievakarē ierašanās Lublinā un iekārtošanās viesnīcā.   
 

9.diena  Brokastis viesnīcā. Pārbrauciens uz Latviju. Polijas, Lietuvas un  

  Latvijas teritoriju šķērsošana. Vēlu vakarā atgriešanās Rīgā.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dārzaugļu ielā 1 - 108, Rīga 

Tel.67223112 

26433302, 29405500 


