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***viesnīca Bjalistokā 

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

 Senkacz – poļu, lietuviešu un baltkrievu tradicionālā iesma kūka, kuras nosaukums nozīmē
zarots koks vai koks ar daudziem zariem tā raksturīgās formas dēļ. Cepšana un degustācija 

 Vigri klostera komplekss Wigry nacionālajā parkā ir vieta, kur satiekas daba ar vēsturi.
Klosteri apmeklējuši Polijas karaļi, arhitekti, mākslinieki, dzejnieki un arī Jānis Pāvils II 
izvēlējās šo vietu, lai atpūstos pāris dienas. No klostera vārtu torņa paveras lielisks skats uz 
pussalu un Vigri ezeru 

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

pirmdiena, 01.05. 
Bjalystok – Supraszl – 

Krusniani - Bjalystok 

 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. Trīs arhitektūras stilus piedzīvojusī Braņicku pils šodien gan interjerā, gan pils 
dārza dekorācijās atspoguļo baroka laiku 

 Krušiņani ciemā tatāri dzīvo kopš 17. gadsimta. Uz Krušiņanu mošeju ceļu mēro musulmaņi 
no plašākas apkārtnes, jo tas ir darbojošs lūgšanu nams. Ciemā ir arī tatāru kapsēta. Pusdienās 
baudīsim reģionālo virtuvi! 

 Suprašlas klostera komplekss, kurā savulaik glabājās senākais slāvu rakstības piemineklis 
Polijā – 11. gadsimtā Bulgārijā sarakstītais Suprašlas kodekss 

 

 
*** viesnīca Bjalistokā 

otrdiena, 02.05. 
Bialystok – Čehanowiec 
– Grabarka - Bialystok 

 Čehanovecas brīvdabas muzejā apskatāmi unikāli lauksaimniecības tehnikas un lauku 
transporta līdzekļi, pastāvīgas izstādes, kas iepazīstina ar šī reģiona tradīcijām, ārstniecības 
augu dārzs. Īpašu ievērību pelna lielākā Polijas Lieldienu olu ekspozīcija 

 Pierogi, jeb pelmeņi Polijā sākotnēji tika uzskatīti par zemnieku pārtiku, bet laika gaitā 
ieguva popularitāti un izplatījās visās sociālajās klasēs, tostarp muižniecībā . 17. gadsimta 
pavārgrāmatās ir aprakstīts, kā šajā laikmetā tie tika uzskatīti par poļu uztura pamatelementu, 
un katriem svētkiem tika gatavoti īpaši ar dažāda veida pildījumu. Pelmeņu degustācija 

 Grabarka – nozīmīgākā svētceļojumu vieta pareizticīgajiem Polijā. Sekojot zīmei no debesīm, 
mēra epidēmijas laikā vietējie iedzīvotāji kalnā uzstādīja krustu un izdzīvoja. Krusta kalns 
šodien ir pazīstams arī kā svētceļnieku galamērķis. Katrs krusts te nolikts ar savu mērķi 

 
 
 

*** viesnīca Bjalistokā 

trešdiena, 03.05. 
Bialystok – Augustów– 
Rīga 

 ezeru ieskautā Augustova kopš 1970. gada ir oficiāli atzīta kūrortpilsēta, uz kuru mēro ceļu, lai 
baudītu Mazūrijas ezeru apkārtnes skaistās dabas ainavas. Augustova lepojas arī ar 19.gs. 
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 

 brauciens cauri Polijai, Lietuvai 
 atgriešanās Rīgā pēc 21:00 

30.04. – 03.05. 4 dienas EUR 220 



Piemaksa par komfortu un atlaides 
piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 70 
piemaksa par papildvietu autobusā EUR 55 

Ceļazīmes cenā ietilpst 
 tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā; 
 nakšņošana divvietīgās istabās *** viesnīcā ar dušu/WC, brokastis; 
 grupas vadītāja – gida pakalpojumi; 
 veselības apdrošināšana. Iesakām 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 neietilpst 
 pusdienas, vakariņas 
 ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos 
 personīgie izdevumi 

Iespējamās papildizmaksas (2022. gada cenas) PLN 
Wigry klosteris 15 
Senkacz cepšana, degustācija 50 
Braņicku pils, muzejs 45 
Suprašlas kloteris 30 
Krušņani mošeja, pusdienas 90 
Čehanovecas brīvdabas muzejs 30 
Pelmeņu degustācija 70 
Kuģītis pa Augustovas kanālu 45 

*valūtas kurss: 1 EUR ~ 4.2 PLN (Polijas zloti) 

Pieteikšanās ceļojumam 
avanss otrā iemaksa pilna summa 
EUR 60 līdz 31.01. EUR 60 līdz 30.03. 

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

Atteikšanās no ceļojuma 
atteikšanās datums līdz 31.01. pēc 31.01. pēc 30.03. 
zaudētā summa EUR 40 EUR 100 visa summa 

 iemaksāto summu līdz 14.04. 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 

    

  

  

 


