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SAKSIJAS ŠVEICE, DRĒZDENE

Polija maziem un lieliem ceļotājiem
18.06.2018. - 20.06.2018.

250 EUR

Nav jābrauc uz tālām zemēm, lai izbaudītu atrakciju parku sniegtās emocijas! Tepat blakus - kaimiņzemē Polijā, ir daudz
un dažādu interesantu vietu, kuras sagādās prieka brīžus gan mazajiem, gan lielajiem ceļotājiem!
1. diena. – 06:00 izbraukšana no Rudes. Brauciens caur Lietuvu,
Pēcpusdienā ierašanās Varšavā. Varšavas apskates ekskursija, šīs dižās
pilsētas interesantāko ievērojamo vietu apmeklēšana. Greznas katedrāles,
senlaiku pilis un slaveni laukumi. Varšavas Vecpilsēta ir iekļauta UNESCO
Pasaules kultūras mantojumu sarakstā kā lielisks paraugs vispārīgai
vēsturisko celtņu rekonstrukcijai no drupām. Apskates objekti: Sigismunda
kolonna – vecākais piemineklis Varšavā, Tirgus laukums - līdz XIX gs.
administratīvais un tirdzniecības centrs, Varšavas barbakāns nocietinājums starp ”Veco pilsētu” un ”Jauno pilsētu”, kas ir viena no
galvenajām tūristu piesaistes vietām pilsētā, Sv. Jāņa katedrāle - viena no
senākajām baznīcām Varšavā.
Vakarā apmeklēsim muzikālās strūklakas un vērosim krāšņu ūdens un gaismas priekšnesumu.
Nakts viesnīcā Varšavā.
2. diena. Brokastis. „Veļičkas” sāls raktuvju apmeklējums vietējā gida
pavadībā. Septiņu sāls ieguves gadsimtu laikā, raktuves kļuvušas līdzīgas
milzīgai, neatkārtojamai un noslēpumainai pilsētai. Pazemes ezeri, kapelas
ar unikālām sāls skulptūrām, milzīgas sāls kameras, kur vēl mūsdienās tiek
rīkotas balles, koncerti un pat futbola mači.
Vakara atpūta Krakovas ūdens atrakciju parkā „Park Wodny”, kur tiek
piedāvāta iespēja relaksēties pēc iespaidiem bagātas dienas.
Apmeklētājiem tiek piedāvāti: trīs baseini, šarko dušas, mežonīgā upe,
Pirātu sala, dažāda izmēra slidkalniņi, džakuzī, kā arī mūsdienīgs saunu
kompleks.
Nakts viesnīcā, netālu no Krakovas.
3. diena – Brokastis. Ekskursija pa Krakovu - Matejkas laukums, Gotiskā stila
baznīcu un Floriana vārtu apskate, izejot tiem cauri, nonāk Florianiešu ielā,
kas ir populārākā iela Krakovā un ved uz Vissvētākās Jaunavas Marijas
baziliku. Vāveles klana un pils apskate.
Ceļš cauri Polijai, Lietuvai. Vēlu vakarā atgriešanās mājās. Rude, Liepāja.

Ekskursiju organizē Rudes pamatskola.
Pieteikties vari pie
Ingunas Lībekas 29858814, rudespmsk@inbox.lv
Daces Kalējas 20300821, dacekaleja1@gmail.com

Ceļojuma cena bērniem - 137 EUR, pieaugušajiem 145 EUR.
Cenā iekļauts -

Papildus izmaksas -










 Edināšanas izmaksas (pusdienas, vakariņas)

Komfortabla autobusa īre (TV, WC, kondicionieris);
Degvielas izdevumi, autoceļu nodokļi;
Naktsmītnes Hosteļa tipa viesnīcās ar brokastīm;
Grupas vadītāja – gida pakalpojumi;
Vietējo gidu pakalpojumi;
Veselības apdrošināšana;
Ieejas biļete Akvaparkā Krakovā;
Ieejas biļete „Veļičkas” sāls raktuvēs.

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti
 Latvijas Pilsoņu pase vai ID karte
(Latvijas pilsoņu pases, kas izsniegtas līdz 2002.gada 30. jūnijam (ar ielīmētu fotokartīti) nav derīgas ceļošanai).

Vietas rezervēšanai iemaksas:
Martā – 45€
Aprīlī - 45€
Maijā - 45€

