
 

 

 

 

 

 

 
Maršruts:  Latvija – Lietuva –Polija – Krakova – Slovākija – Ungārija – 

   Budapešta – Sentendre – Višegrada – Estergoma – Egera –  

Miškolce – Ungārija - Polija - Lietuva - Latvija 

 
1.diena Agri no rīta (05.00) izbraukšana no Limbažiem. 

Lietuvas un Polijas teritoriju šķērsošana. Vēlu 

pēcpusdienā ierašanās Krakovā. Iepazīšanās ar 

pilsētas vēsturisko centru – Vāveles pils un 

cietoksnis, tirgus laukums, Zvanītāju tornis, 

vēsturiskie nocietinājumi, Universitāte…  

Iekārtošanās viesnīcā Classic pie Krakovas.  

 http://www.motelclasic.pl/ 

 

2.diena Brokastis viesnīcā. Pārbrauciens uz Ungāriju. Ap pusdienas laiku ierašanās  

  pilsētā. Ekskursija ar vietējo gidu - Varoņu laukums, karaļpils,  

  Gellerta kalns, Matjāša katedrāle, Vaci iela... Pēc tam vīna degustācija un 

vakariņas (par papildus samaksu) Budafokas vīna pagrabos. Klausoties īpašnieka 

stāstījumā par vīnu un tā tradīcijām Ungārijā – 

var labāk izprast ungāru neatlaidību un 

dzimtenes mīlestību… Vakarā noslēgumā 

izbrauciens ar kuģīti pa Donavu ( par papildus 

samaksu) – labs skats uz naksnīgo pilsētu. 

 Iekārtošanās viesnīcā Unio Budapeštā.  

  http://www.uniohotel.hu/index.htm?lang_id=3&contid=31&gal=5 

 

3.diena Brokastis viesnīcā. Ekskursija uz Donavas zelta loku - Sentendri - slaveno  

  mākslinieku pilsētiņu  un Estergomu - pirmā Ungārijas karaļa dzimto pilsētu un 

Višegrādu – vairāku gadu simtus Ungārijas karalistes centru. 

Pievakarē došanās uz Ungārijas stepi, lai izbaudītu ungāru viesmīlību, tradīcijas 

vērojot zirgu šovu un, protams - kas var būt labāks par ugunīgu ungāru gulašs 

zupu stepē… Nakts viesnīcā Budapeštā. 

 

4.diena Brokastis viesnīcā. Brīvais laiks pilsētā, kura laikā  

  iesakām noteikti apmeklēt slaveno Budapeštas tirgu. Iespējams arī relaksēties  

  Budapeštas minerālajos baseinos – Šečeņos. Pēcpusdienā pārbrauciens uz  

  Ungārijas vienu no skaistākajām pilsētām – Egēru - būs iespējams izstaigāt  

Egēras cietoksni, redzēt vienu no lielākajām Ungārijas bazilikām, vērot skaisto 

pilsētas centru…  

  Izvietošanās viesnīcā Eger Park Hotel 

http://hotelegerpark.hu/ 

 

5.diena Brokastis viesnīcā. Dienu iespējams pavadīt un 

izbaudīt unikālajos Miškolces baseinos – šodien to 

jau uzskata par vienu no Ungārijas vizītkartēm.  

Pie kam, šie termālie baseini atrodas interesantās 

klints nišās. 

Pievakarē nakts pārbrauciens uz Latviju. 

http://www.motelclasic.pl/
http://www.uniohotel.hu/index.htm?lang_id=3&contid=31&gal=5
http://hotelegerpark.hu/


 

6.diena   Polijas, Lietuvas teritoriju šķērsošana. Vēlu vakarā atgriešanās Limbažos. 

  

 

 

 
Dārzaugļu ielā 1 - 108, 

Rīga 

Tel.67223112 

26433302, 29405500 


