Valsts: Čehija
PĀRSTEIDZOŠĀ ČEHIJAS DAŽĀDĪBA
MORAVSKY KRAS – BRNO – LEDNICES-VALTICES AREĀLS – ČESKY KRUMLOV –
HLUBOKAS PILS – ORLIKS - PRĀGA - KARLOVI VARI
„Čehija – tā nav valsts, tā ir pasaka, tā ir tūristu un ceļotāju paradīze”
Šī brauciena laikā Jūs iepazīsiet maģisko pilsētu – Prāgu; apmeklēsiet skaistākās Bohēmijas un
Morāvijas pilis, baudot gotikas, renesanses un baroka stila elementus; jūsmosiet par vecpilsētas
skatiem braucot ar kuģīti pa Vltavas upi; relaksēsities populārākajos Čehijas kūrortos; iepazīsities ar
Morāvijas vīna darināšanas procesu un degustēsiet šo dzērienu; izbaudīsiet patīkamu atmosfēru
nacionālajā vakarā, baudot vietējo virtuvi!
14.08. – 20.08.2022.
7 dienas / Visas naktis viesnīcās
Ceļojuma cena € 299
1.diena. 14.08. „Pretī jauniem iespaidiem...”
Agri no rīta izbraukšana no Rīgas. Laiks ceļā. Lietuva. Polija. Nakts viesnīcā 3* Brno apkaimē. Ierašanās
viesnīcā.
2.diena. 15.08. „Morāvijas labirinti un vīna noslēpumu burvība...”
Brokastis*. Izbraukuma ekskursija uz Brno un Moravsky Kras (par papildus samaksu 25 €). Brno pilsētas
apskate vietējā gida pavadībā. Iepazīšanās ar pilsētu: Brīvības laukums, Švanzuvas pils – renesanses laikmeta
skaistākā ēka pilsētā, Kleinuvu pils, senais Rātsnams, Parnas avots – pilsētas ūdens apgādes senākā sistēma,
Kapucīņu klosteris, Bīskapu rezidence, Dītrihšteina – pilsētas lielākā pils, Sv. Pētera un Pāvila katedrāle.
Tālāk dosimies uz Moravsky Kras dabas parku, kas ir lielākais karsta reģions Čehijā. Apskatīsim 138 m dziļo
Macohas aizu un Punkavas alu labirintus - šīs alas tiek uzskatītas par skaistākajām Morāvijas karsta alām.
Sākumā ar kājām, pēc tam ar laivu dosimies atklāt noslēpumaino pazemes stalaktītu un stalagmītu valstību.
Atgriešanās viesnīcā.
Vakarpusē piedāvājam doties izzināt Morāvijas vīna noslēpumus. Nacionālais vakars vīndaru saimniecībā –
vīna degustācija, nacionālās vakariņas, īpašā Morāvijas aura vietējās mūzikas ritmos (par papildus samaksu 30
€). Atgriešanās viesnīcā. Nakts 3* viesnīcā Brno apkaimē.
3.diena. 16.08. „Skaistākās Morāvijas pilis un labākie Čehijas vīni...”
Brokastis*. Izbraukuma ekskursija uz Lednices – Valtices areālu (par papildus samaksu 25 €). Brauciens uz
Morāvijas dienvidiem ar Pālavas dabas rezervāta apskati. Tas reģistrēts UNESCO dabas un biosfēras rezervātu
uzskaitē. Starp 17. un 20. gs. valdošie Lihtenšteinas hercogi pārveidoja savus Dienvidmorāvijas īpašumus
apbrīnojamās ainavās Valtices – Lednices areālā /UNESCO-kultūras mantojuma sarakstā/. Tas apvienoja
baroka arhitektūru (galvenokārt Johana Bernharda Fišera fon Erlaha darbs), klasisko un neogotisko Lednices un
Valtices piļu stilu ar, vadoties pēc angļu romantikas principiem, moderno lauku ainavas arhitektūru. Aizņemot 200
km2, šī ir viena no lielākajām mākslīgajām ainavām Eiropā. Pārsteidz ar dažādu laiku kultūras pieminekļu
harmonisku saplūšanu ar vietējiem un eksotiskiem dabas elementiem, izveidots unikāls cilvēku mākslas potenciāla
paraugs. Pils teritorijā varat apskatīt eksotisko augu un palmu paviljonu. Ja vēlaties, varat uzkāpt Minareta skatu
laukumā (62 m) un aplūkot areāla plašo teritoriju. Skaistā daba ar mežiem un ūdens krātuvēm, laukiem un koku
alejām atstās Jums brīnišķīgus iespaidus. Krāšņās vasaras rezidences interjeru apskate.
Dienvidmorāvija daudziem asociējas ar Morāvijas vīnu. Čehijas Nacionālā vīna salona apmeklējums. Katru
gadu no vairāk nekā 1500 Čehijas vīna šķirnēm, īpaša komisija izvēlas 100 labākos vīnus, kas tiek apbalvoti ar
Čehijas vīna salona zelta medaļām. Labāko Čehijas vīna šķirņu apskate un iespēja iegādāties. Laiks ceļā. Nakts
3* viesnīcā Prāgā. Ierašanās viesnīcā.
4.diena. 17.08. „Sajūtiet īpašo kūrorta atmosfēru!...”
Brokastis*. Tiek piedāvāta izbraukuma ekskursija (par papildus samaksu 30 €) grupas vadītāja pavadībā uz
Čehijas populārāko kūrortu. Kūrorta pilsētā Karlovi Vari cilvēki jūtas kā svētkos, kas nekad nebeidzas. Šo
sajūtu pastiprina Karlovi Vari ikdienas mozaīka: brīnišķīga arhitektūra, kolonādes ar kūrorta viesiem un juku
jukām sajauktām svešvalodām, nepārtrauktais Vržidla pulss, avotu čalošana un to karstās elpas, saldā vafeļu
smarža, kūrorta orķestra mūzika un visur esošā šīs vietas dvēsele. Iepazīšanās ar pilsētu. Brīvais laiks. Iesakām ar
funikulieri uzbraukt augstākajā pilsētas kalnā „Draudzība” un no skatu torņa „Diāna” apskatīt pilsētas panorāmu.
Iespēja iegādāties ārstniecisko kosmētiku. Laiks ceļā. Piedāvājam apmeklēt alus darītavu Krušovice. Lieliskā
dzēriena marka ir plaši pazīstama visā pasaulē. Alus Čehijā tiek gatavots ar īpašu pieeju un kvalitāti. Apmeklējot
alus darītavu jums būs iespēja vērot visu ražošanas procesu, no sākuma t.i. alus vārīšana līdz tā pildīšanai pudelēs.
Ekskursijas beigās būs iespēja degusēt Krušovices alus šķirnes.

Atgriešanās un nakts viesnīcā 3* Prāgā.
5.diena. 18.08. „Diena Vltavas krastos – Bohēmijas skaistākās pilis un Česki Krumlov noslēpumi...”
Brokastis*. Izbraukuma ekskursija - Hlubokas pils, Orlika pils un Česky Krumlov (par papildus samaksu 30
€). Brauciens uz Orlika pili – “balto ērgļa ligzdu”, kas uz doto brīdi ir Karela Švarcenberga privātais īpašums un
ir saglabājusi neskaitāmus dinastijas noslēpumus. Laiks ceļā. Hlubokas pils apmeklējums. Jūs pārliecināsieties
par to, ka šī pils pamatoti tiek dēvēta par Čehijas visromantiskāko pili, neogotikas stilā celta, kas izskatās kā no
pasaku grāmatas. Tā ir viena no skaistākajām Čehijas pilīm, vieta, ko bieži sauc par "Čehijas Vindzoras pils
kopiju". Tādēļ arī te uzņemtas daudzas filmas par burvību, maģiju, prinčiem un princesēm, tajā skaitā arī pasaku
filma “Trīs rieksti pelnrušķītei”. Laiks ceļā. Česki Krumlov – unikāla pilsēta, kuras centrs, ko ieskauj Vltavas
upe, ir saglabājis viduslaiku atmosfēru ar šauru ieliņu labirintu. Gan pilsētas centrs, gan pils komplekss ir iekļauti
UNESCO aizsardzībā. Pilsēta tika uzcelta apkārt 13.gs. pilij, kas celta izmantojot Gotikas, Renesanses un Baroka
elementus. Tas ir izcils nelielas Centrāleiropas viduslaiku pilsētas piemērs, kuras arhitektūras mantojums ir
pateicību parādā tā mierīgai attīstībai vairāk kā 5 gadsimtu garumā. Ekskursija pa Česki Krumlov vecpilsētas ielu
un pagrabu labirintiem lāpu gaismā. Atgriešanās viesnīcā Prāgā. Nakts viesnīcā 3* Prāgā.
6.diena. 19.08. „Prāga – maģiskā simts torņu pilsēta!..”
Brokastis*. Prāga – pilsēta, kura pati par sevi ir mīkla. Tās maģiskais raksturs piesaista. Vecpilsētas apskate gida
pavadībā (par papildus samaksu 20 €): gotiskā Sv. Vita katedrāle, Prāgas Kremlis ar tā trim pagalmiem, Kārļa
tilts ar tā unikālajām 30 skulptūrām, Staromestskas laukums, pasaules slavenie kuranti, Karaliskais ceļš.
Pēc ekskursijas piedāvājam izbaudīt Prāgas vecpilsētu, braucienā ar kruīza kuģīti pa Vltavas upi, ar bagātīgi
klātu „zviedru galdu” (par papildus samaksu).
Brīvs laiks pilsētā, ko varat veltīt savu vēlmju apmierināšanai. Tūkstošiem cilvēku no visas pasaules brauc uz
Čehiju, lai pastaigātos pa Prāgas ielām, nogaršotu populāro čehu alu, atklātu čehu stikla krāšņo pasauli, baudītu
unikālo atmosfēru un apmeklētu kādu no neskaitāmajiem Prāgas muzejiem. Iepazīstiet savu Prāgu! Pastaiga
Višegradā. ZOO, Eifeļa tornis, kruīzs pa Vltavas upi, Vaska figūru, Rotaļlietu, Marionešu, Miniatūru, Šokolādes,
Nacionālais, Prāgas pilsētas, Franca Kafkas, Alfonsa Muhas u.c. muzeji. Iespēja apmeklēt kādu no Prāgas gleznu
galerijām vai Salvadora Dalī un Alfonsa Muhas gleznu izstādes.
Atgriešanās viesnīcā. Nakts viesnīcā 3* Prāgā.
7.diena. 20.08. „Steidziet dalīties iespaidos ar mājiniekiem!..”
Brokastis*. Diena ceļā. Polija. Lietuva. Naktī atgriešanās Rīgā.
Samaksas kārtība:
• Avansa iemaksa slēdzot līgumu 30% no ceļojuma summas.
• Atlikusī summa: 20 dienas pirms ceļojuma sākuma.
Ceļojuma cenā ietilpst:
• brauciens ar komfortablu autobusu (WC,TV, kondicionieris)
• transporta un ceļa izdevumi,
• nakšņošana, 2* vai 3* viesnīcās, viesu namos pēc programmas, 2-3-vietīgos numuros ar ērtībām (WC,
duša/vanna numurā), ierašanās laiks nakts mītnēs atkarīgs no maršruta specifikas, laika un ceļa apstākļiem,
• brokastis (*paredzētais brokastu laiks no pl.7-8., brokastu laiks tiek noteikts pēc ierašanās nakts mītnē, pēc
grupas vadītāja norādījuma),
• grupas vadītāja pakalpojumi.
Piemaksas un papildus izdevumi:
• piemaksa, ja nepieciešams vienvietīgs numurs viesnīcā € 85
• piemaksa par papildvietu autobusā € 85
• ieejas biļetes muzejos, izklaides pasākumos
• pilsētas sabiedriskais transports
• AAS "BALTA'' medicīniskā apdrošināšana 10.15 € (65 - 69 gadu vecumā 20.30 €; 70 – 75 gadu vecumā
30.45 €).
Izmaksas apskates objektiem un muzejiem:
Izbraukuma ekskursija uz Karlovi Vari 30 €; Izbraukuma ekskursija “Diena Vltavas krastos – Bohēmijas
skaistākās pilis un Česki Krumlov noslēpumi” 30 €; Izbraukuma ekskursija uz Brno un Moravsky Kras 25 €;
Izbraukuma ekskursija uz Valtices-Lednices areālu 25 €.
Pilna izbraukuma ekskursiju paketes cena (bez ieejas biļetēm) 110 €. IZDEVĪGI: iegādājoties pilno
izbraukuma ekskursiju paketi pirms ceļojuma cena 90 €, bērniem līdz 14g. 75 €.

Ieejas biļetes nav iekļautas izbraukuma ekskursijas cenā un tiek apmaksātas uz vietas.
*Izbraukuma ekskursijas dienā papildus samaksā ir iekļauts – degviela, maksas ceļi un ceļu nodokļi, stāvvietas,
gida vai grupas vadītāja pakalpojumi.
Izmaksas apskates objektiem, pasākumiem un ekskursijām:
Ekskursija Prāgā 20 €; Kuģītis pa Vltavu ar bagātīgu „zviedru galdu” 20 €; Funikulieris un skata tornis “Diāna”
100 Kč; Krušovices alus darītavas apmeklējums 9 €; Orlik 250 Kč; Hluboka 260 Kč; Stalaktītu alas 180 Kč;
pacēlājs 90 Kč; Valtices pils 290 Kč; Lednices pils 300 Kč; Nacionālais vakars no 30 €; Česki Krumlov pils
240 Kč, Sabiedriskais transports Prāgā 26 -32 Kč; Pusdienas no 150 Kč, pilsētu nodoklis.
1 EUR~ 25 Kč. 2021. gada izmaksas.

