
19.10. – 23.10. 5 dienas EUR 295 

VARŠAVA, ČENSTOHOVA 

UN KRAKOVA 
 

diena, maršruts notikumi, apskates objekti 
 

otrdiena, 19.10. 

Rīga – Varšava 

 
**viesnīca Varšavā 

• 07.00 izbraukšana no Rīgas autoostas. 06:45 tikšanās Rīgas autoostā, dzelzceļa pusē, 

starptautisko autobusu izkāpšanas platformā, pie operatora zīmes 

• brauciens caur Lietuvu, Poliju 

• Varšava – Polijas galvaspilsēta, lielākais saimniecības, izglītības un kultūras centrs. Otrā 
pasaules kara laikā gandrīz pilnībā iznīcināta un kā Fēnikss no pelniem atdzimusi 20. gadsimtā 

trešdiena, 20.10. 

Varšava – 
Čenstohova 

• Varšavas apskates ekskursija. Nelielajai un kompaktajai vecpilsētai (Stare Miasto), kura iekļauta 

UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā, piemīt īpašs šarms. To piešķir senās viduslaiku 

nocietinājumu sienas, raibās namu fasādes, krodziņi un ielu mākslinieki. Karaļa pils celta 16. un 
17. gadsimta mijā, kad Varšava kļūst par Polijas galvaspilsētu. Tās krāšņais interjers veidots 

Staņislava Augusta valdīšanas laikā. Tirgus laukums (Rynek Starego Miasta) no sendienām bija 

pilsētas sirds un administratīvais centrs. Laukumu ieskauj 17. – 18. gs. celtās ēkas, slavenākās no 

tām: Pie Lauvas, Krokodils, Pie Fukiera, Pie mora u.c. Laukuma vidū divas 18. gs. sākumā lietas 

tērauda akas un strūklaka ar Varšavas simbolu – Sirēnu. Sv. Jana Katedrāle – Varšavas vecākā 

baznīca, kurā apbedīti pēdējie Mazovijas hercogi, Varšavas arhibīskapi, un daudzi citi ievērojami 

Polijas cilvēki. 16. gs. nocietinājums Barbakans, kas kalpojis kā nocietināta ieeja pilsētā. 

• Karaļu ceļš (Trakt Królewski) ar lepnajām, dārzu ieskautajām augstmaņu pilīm, vēsturiski 

nozīmīgām ēkām, baznīcām, pieminekļiem, prezidenta rezidenci, Universitāti, kafejnīcām un 

elegantiem veikaliem 

• Vilanovas pils parks veidots reizē ar Jana III Sobeska pils celtiecību. Šis izcilais Polijas karalis 

nebija greznības piekritējs un pili lika celt kā vienkāršu lauku māju 

• Lazenku pils parks ir daļa no lielā vēsturisko parku kompleksa, kurš 18. gadsimtā pēc Staņislava 

Augusta Poņatovska rīkojuma tiek veidots par plašu angļu stila parku, kas ieskauj karaļa pili 

 

 

 

 

 
 

**viesnīca 
Čenstohovā 

ceturtdiena, 21.10. 

Čenstohova – 
Osvencima – Veļička 

• paulīniešu ordeņa 1382. gadā dibināto Jasna Guras klosteri daudzi uzskata par Polijas garīgo 

galvaspilsētu. Tā lielākais dārgums ir Čenstohovas Melnās Dievmātes (dēvēta arī par Melno 

Madonnu) svētbilde, kurai piedēvē brīnumdarītājas spējas 
• Vadovicē 1920. gada 18. maijā piedzima Karols Vojtila, kas 1978. gadā kļuva par pāvestu Jāni 

Pāvilu II. Viņa bērnības mājā ierīkot muzejs, kurš vēsta par Karola Vojtilas bērnību un jaunību ***viesnīca Krakovā 

piektdiena, 22.10. 

Krakova – Veļička – 

Zaļipje – Kielce 

• Krakova - bijusī Polijas galvaspilsēta, kuru veidoja talantīgie viduslaiku, renesanses un baroka 

meistari. Pilsēta laimīgi izvairījās no kara posta un šodien priecē ar autentisko apbūvi, mākslas un 

arhitektūras pieminekļiem. Tirgus laukums ar skaisto Sukennices ēku, bagāto tirgotāju namiem un 

taurētāju sv.Maricas baznīcas tornī. Jagellona Universitāte - viena no senākajām Centrāleiropā. 

Vavelas kalns, kuru dēvē arī par Polijas sirdi, ar karaļu kronēšanas baznīcu, kapenēm un pili 

• Veļičkas sāls raktuves (UNESCO)) – cilvēku rokām veidota unikāla pazemes sāls pilsēta ar 

savdabīgām zālēm, kamerām, sāls tēlniecības darbiem, pazemes baznīcu, altāriem un sāls ezeru 

135 m dziļumā 

• Zaļipje ar koši apgleznotajiem namiem, kūtīm, žogiem, suņu būdām ir viens no apbrīnojamākajiem 
etnogrāfiskiem ciemiem Polijā, kurā pirms vairāk kā simts gadiem aizsākās tradīcija apgleznot savu 
māju ar ziedu motīviem, iedvesmojoties no dabas un folkloras, lai noslēptu apkvēpušās sienas 

 

 

 
**viesnīca Kielcē 

sestdiena, 23.10. 

Kelce – Rīga 
• brauciens caur Poliju, Lietuvu 

• ierašanās Rīgā pēc 21.00 



Piemaksa par komfortu un atlaides 
piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 120 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 90 

 
Ceļazīmes cenā ietilpst 

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā; 

• 4 naktis (atbilstoši maršruta aprakstam) divvietīgās istabās 

ar WC/dušu, brokastis; 

• grupas vadītāja – gida pakalpojumi; 

• veselības apdrošināšana ar COVID-19 segumu. Iesakām noformēt 

un ņemt līdzi arī bezmaksas 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 cena neietilpst 

• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos; 

• pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi 

 

Iespējamās papildizmaksas (2021. gada cenas) PLN 
Vavelas katedrāle 25 

Vilanovas pils parks 15 

panorāmas tornis Varšavā 20 

Veļičkas sālsraktuves 110 

Valūtas kurss 1EUR = ~4.20 PLN (Polijas zloti) 

 
Pieteikšanās ceļojumam 

 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 100 līdz 19.07. EUR 100 līdz 19.09. 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, OPERATORS patur 

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 
 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 19.07. pēc 19.07. pēc 19.09. 

zaudētā summa EUR 50 EUR 150 visa summa 

• iemaksāto summu iespējams 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. 
 

   
 

 
 

 
 

 

http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte

