
 
 

 

Nīderlandes ziedu parāde 

6 dienas 

Labāk lidot nekā braukt 

10.04.-15.04.2019. 

Ceļojuma cena:  

EUR 475

 

1. diena – 10.04. 

~10:00 tikšanās Rīgas lidostā. Lidojums Rīga-Brisele (Šarlruā). 13:20 ierašanās galamērķī. Ziedu parks pie 

Briseles. Grand Bigard pils parkā 14 ha platībā katru pavasari var priecāties par 1 milj. sīpolpuķēm, tajā skaitā ap 

400 tuplju šķirnēm. Brauciens uz Nīderlandi. Nakts viesnīcā pie Ziemeļjūras.  

2. diena  

Ja grupa piekritīs agri celties, tad no rīta ziedu izsoles apmeklējums Alsmērā. Tā ir iespēja redzēt, kur un kā ziedi     

uzsāk savu ceļojumu pie Latvijas pircēja. Ekskursija pa Amsterdamu – sarkano lukturu rajons, Dam laukums, ziedu 

tirdziņš, iepirkšanās ielas, Muzeju laukums u.c. Izbrauciens  ar kuģīti pa Amsterdamas kanāliem. Brīvais laiks. 

Brīvajā laikā var apmeklēt Madam Tisso Vaska figūru muzeju, Van Goga muzeju u.c. apskates vietas. Atgriešanās 

viesnīcā. 

3. diena 

Katru piektdienu siera rituļi ieveļas Alkmāras tirgus laukumā, lai tos nogaršotu un izvēlētos vairumpircēji, un tas ir 

šovs visiem. Siera tirgus, Alkmāras pilsētas centrs. Brīvdabas muzeja apmeklējums - iespēja redzēt kā top slavenās 

Holandes koka tupeles, degustēt un nopirkt Holandes sieru. Keukenhofas ziedu parka apmeklējums. Katru pavasari 

tur uzzied 7 miljoni pavasara sīpolpuķu. 4 st. ziedu parkā. Atgriešanās viesnīcā. 

4. diena 

Ikgadējās ziedu parādes noskatīšanās. Tas ir pasākums, kuru visas dienas garumā noskatās simtiem tūkstošu 

cilvēku no visas pasaules. “Madurodam” – Nīderlande miniatūrā – izklaide lieliem un maziem. Atgriešanās 

viesnīcā. 

5. diena 

Markena – miniatūra pilsētiņa uz salas, kurā nokļūst pa jūrā izbūvētu dambi. Bijušais zvejnieku ciematiņš, kurā mīt 

vien 500 iedzīvotāju, ļaus labāk izprast nīderlandiešu un jūras (ūdens) attiecības. Delfta – neliela pilsēta pie Hāgas, 

ko varētu saukt par Amsterdamu miniaturā. Te dzimis slavenais mākslinieks Vermērs un Holandiešu zili-baltais 

porcelāns. Pastaiga pa Delftu. Viesnīca pie lidostas.  

6. diena – 15.04. 

8:15 lidojums Brisele (Šarlruā) - Rīga. 11:40 atgriešanās Rīgā. 

Cenā ietilpst: 

 lidojums Rīga-Brisele-Rīga, 

 rokas bagāža 10 kg, 

 transporta izdevumi (komfortabls mikroautobuss, maksimālais grupas lielums – 8 cilvēki), 

 šoferis – gids, 

 4 naktis viesnīcā Nīderlandē (2-vietīgas istabas 4-vietīgos apartamentos, apartamenta iekārtojums – 2 

guļamistabas, viesistaba ar virtuves stūrītis un TV, vannasistaba, nav brokastu, pašiem jāveic apartamenta 

beigu uzkopšana) un 1 nakts viesnīcā Beļģijā (2-vietīgas istabas, agrā lidoja dēļ var nebūt brokastu), 

 veselības nelaimes gadījumu apdrošināšana. 

Papildizdevumi: 

 ieejas maksa apskates vietās (~70 EUR), 

 nododamā jeb reģistrētā bagāža 20 kg (pēc izvēles) EUR 50 turp-atpakaļ lidojumam (cena var mainīties, un 

turisma firma neuzņemas atbildību par šīm izmaiņām), 

 ja noteikti vēlaties sēdēt blakus, vietas izvēle lidmašīnā 2-10 EUR vienam lidojumam. 
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