
 
 
 

2023 

AUGUSTOVAS KANĀLS, 

BELOVEŽAS GĀRŠA UN 

SUVALKU DABAS PARKS 
Cenā iekļautas ieejas maksas! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diena, maršruts notikumi, apskates objekti 
piektdiena, 14.07., 04.08. 
Rīga – Kalvarija – 
Augustów - Bialystok 

 
 
 
 
 

 
***viesnīca Bjalistokā 

 07:00 izbraukšana no Rīgas autoostas. 06:45 tikšanās Rīgas autoostā, dzelzceļa 
pusē, starptautisko autobusu izkāpšanas platformā, pie Impro zīmes

 brauciens caur Lietuvu, Poliju
 ezeru ieskautā Augustova kopš 1970. gada ir oficiāli atzīta kūrortpilsēta, uz kuru mēro 

ceļu, lai baudītu Mazūrijas ezeru apkārtnes skaisto dabu. Augustova lepojas arī ar 
19.gadsimta tehnikas brīnumu – Augustovas kanālu. Braucot ar kuģīti no
Augustovas līdz Studzenicai redzēsim kanāla slūžu un hidraulisko iekārtu sistēmu, kā 
arī priecāsimies par ezeru plašumu un dabas skatiem 

 Bjalistokas uzplaukums ir saistīts ar ambiciozo, bagāto un neatkarīgo Janu Klemensu 
Braņicki, kurš uzceļ karaļa cienīgu pili pēc Versaļas parauga ar franču stila dārzu un 
plašu angļu parku. Pastaiga pils parkā

sestdiena, 15.07., 05.08. 
Bialystok – Beloveža – 
Bialystok 

 
 
 
 
 
 

 
*** viesnīca Bjalistokā 

 UNESCO sarakstā iekļautā Belovežas gārša ir viena no lielākajām vienlaidu pirmatnējo 
mežu masīvu teritorijām Eiropā, kādu palicis ļoti maz. Kādreiz šādi meži klāja lielāko 
daļu Eiropas līdzenumu. Belovežas gāršas lepnums bez vecajām ozolu un skābaržu 
audzēm ir arī savvaļā dzīvojošo sumbru lielā populācija. Šie milzu zālēdāji savulaik 
apdzīvojuši Eiropas mērenās joslas mežus – sākot no Britu salām līdz pat Sibīrijai un 
Kaukāza teritorijai. Taču, pateicoties intensīvām medībām, sumbru skaits strauji saruka. 
1919. gadā malumednieks nošāva pēdējo savvaļas sumbru. Šodien sumbru skaits 
pasaulē sasniedz jau 3200 īpatņu 

 pastaiga vietējā gida pavadībā pa Belovežas gāršas labiekārtotu dabas taku (~4 km) 
caur simtgadīgām ozolu un skābaržu audzēm. Voljēros vērojami varenie sumbri, aļņi, 
brieži, savvaļas zirgi 
Nepieciešami ērti apavi un piemērots apģērbs pastaigām dabā! 

svētdiena, 16.07., 06.08. 
Bialystok – Tikocin - 
Suwalki – Rīga 

 Tikocina tiek saukta par baroka pērli. Pilsētas ievērojamākās celtnes ir Sigismunda II 
Augusta pils, 18. gadsimta baroka baznīca un 17. gadsimtā celtā sinagoga 

 Mazūrijas Fudzi kalns – Gora Cisowa (256 m v.j.l.) Suvalku dabas parkā, no kura 
paveras izcili gleznaini Mazūrijas apvidus skati 

 brauciens cauri Polijai, Lietuvai 
 atgriešanās Rīgā pēc 21:00 

14.07. – 16.07. 
04.08. – 06.08. 

3 dienas EUR 225 



Piemaksa par komfortu un atlaides 
piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 60 
piemaksa par papildvietu autobusā EUR 60 
ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g.v. (ieskaitot) EUR 215 

 
Ceļazīmes cenā neietilpst 

 komfortabls autobuss ceļojuma laikā;
 nakšņošana un brokastis divvietīgās istabās *** viesnīcā ar dušu/WC;
  grupas vadītāja – gida pakalpojumi;
 vietējā gida pakalpojumi Belovežas gāršā (krievu valodā)
 ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos
 ceļojuma apdrošināšana ar COVID-19 segumu (ceļojuma atcelšanas risks 

darbojas līdz 75 gadu vecumam). Lūgums noformēt un ņemt līdzi arī
Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), ar kuru medicīnas 
pakalpojumus bieži iespējams saņemt ātrāk un vienkāršāk! Uzziņai: 
http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte 

 
Ceļazīmes cenā ietilpst 

 pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi
 

Pieteikšanās ceļojumam 
grupa avanss otrā iemaksa pilna summa 

14.07. – 16.07. EUR 60 līdz 14.04. EUR 100 līdz 14.06. 
04.08. – 06.08. EUR 60 līdz 09.05. EUR 100 līdz 04.07. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, tūroperators 
patur tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to 
nebrīdinot

 
Atteikšanās no ceļojuma 

zaudētā summa 14.07. – 16.07. grupa 04.08. – 06.08. grupa 
EUR 40 līdz 14.04. līdz 09.05. 
EUR 120 pēc 14.04. pēc 09.05. 
visa summa pēc 14.06. pēc 04.07. 

 iemaksāto summu līdz 28.06. (24.07.) var pāradresēt citai personai, 
kura vēlas doties minētajā ceļojumā

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
LR pilsoņa pase/ID karte vai nepilsoņa pase, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām 
Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros 
nodokļu un nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja  

 

    

  

 
 


