
 

SPECIĀLAIS 

PIEDĀVĀJUMS 

SKOLĒNU GRUPĀM 
Austrija  

7 dienas 

VASARA 2014. 

Ceļojuma cena:  

EUR 290*(Ls 203.81) 
 

1. diena 

6:00 izbraukšana no Rīgas. Brauciens līdz naktsmītnei Polijā. 

2. diena 

Izbraukšana uz Austriju. Brauciens pa Donavas ielejas romantisko ceļu. Ekskursija Melkas klosterī kur jau vairāk 

kā 900 gadus saimnieko Benediktiešu mūki. Vakarā iekārtošanās naktsmītnē Badgašteinā. Badgašteina – Austrijas 

Alpu pasaulslavena kūrortpilsēta  Tauerna nacionālā parka pašā vidū, 1000 m vjl. – piedāvā plašas atpūtas iespējas 

– kultūrvēsturisku vidi, pastaigu takas kalnos. Pilsētā atrodas termālie baseini, kas Austrijā ir atzīti kā vieni no 

labākajiem un Badgašteinas karstie kalnu avoti. Nakts viesu mājā Badgašteinā. 

3. diena 

Brauciens uz Svarovski kristālu pasauli – vizuāli – audiāls  piedzīvojums jūsu maņu orgāniem. Pēc ekspozīcijas 

apskates Jūs gaidīs liels veikals, ar plašu Svarovski kristālu izstrādājumu sortimentu. Insbruka – Austrijas kalnu 

galvaspilsēta, Tiroles galvenā pilsēta. 2-3h pilsētā, īsa ekskursija un brīvais laiks vecpilsētā. Krimlas ūdenskritums 

– augstākais Alpos (380 m). Pastaigas gar ūdenskritumu, uzkāpjot līdz panorāmas laukumam, kur labi redzams 

ūdenskrituma varenais spēks. Atgriešanās naktsmītnē. 

4. diena 

Lihtenšteinas aiza (~1 h pārgājiens). Helbrunnas pils strūklaku dārzs. Zalcburga – mūžīgā mūzikas pilsēta. 

Ekskursija pa pilsētu – vecpilsēta, Hoenzalcburgas cietoksnis, Mirabellas pils un dārzi, V. A. Mocarta muzeji un 

piemiņas vietas. Brīvais laiks. Atgriešanās viesnīcā. 

5. diena 

Grosgloknera panorāmas ceļš. Ar autobusu uzbrauksim 2500 m augstumā. Labos laika apstākļos redzēsiet Austrijas 

augstāko virsotni (3798 m). Iespēja pastaigāt pa ledāju, redzēt murkšķus un kalnu kazas. Atgriešanās naktsmītnē.  

Vakariņas un Austriešu folkloras šovs Schuhplattler – tas ir vakars ar jautrām dziesmām, rotaļām un dejām.  

6. diena 

Zalckammergūtas reģions – Austrijas Šveice. Halštate – vēl viena Austrijas sāls pilsēta. Labi saglabājies pilsētas 

viduslaiku centrs, brīnišķīgi skati uz Halštates ezeru un Kaulu kapela. Brauciens līdz Polijai. Pa ceļam iespēja 

iepirkties un paēst pusdienas Austrijas un Čehijas robežzonā (beznodokļu zona). Nakts viesnīcā Polijā. 

7. diena 

Agri no rīta izbraukšana mājup. Brauciens caur Poliju, Lietuvu. Atgriešanās Rīgā ap 23:30. 

 
Cenā ietilpst: 

 autotransporta īre, 

 gids-grupas vadītājs, 

 veselības apdrošināšana, 

 4 naktis viesu mājā Badgašteinā  (2-3-vietīgas istabas vai apartamenti 2+2) un 2 naktis viesnīcā Polijā (2-3-

vietīgas istabas ar labierīcībām) + brokastis. 

 Papildizdevumi: 

 ieejas maksa apskates vietās. 

 

*40+4 cilvēku grupai, papildus bonuss – 4 dienu bezmaksas brauciens 1 personai uz Berlīni Ziemassvētku tirdziņu 

laikā vai EUR 120 atlaide jebkuram privātam braucienam ar „Baldones ceļotāju” 

 
 tel. 29563697 

 info@baldonescelotajs.lv 

www.baldonescelotajs.lv 

mailto:info@baldonescelotajs.lv
http://www.baldonescelotajs.lv/


 

 
 

 



 Papildizdevumi Austrijas braucienam  2012. 

 

 
Valsts Objekts Pieaugušajiem 

grupā (EUR) 

Bērniem 

 

Austrija Melkas klosteris (1 st. vietējā gida pavadībā 

krievu valodā) 

10.5 (gr.20<) 6.0 (līdz 19) 

7.0 (studenti līdz 27 gadiem) 

 Kaulu kapela Halštatē 1.5  

 Krimalas ūdenskritums 2  

 Svarovski kristālu pasaule 9.5 (gr.) līdz 15 par brīvu 

 Gerlosa kalnu pāreja 1.5 1 (līdz 15) 

 Folkloras šovs Schuhplattler 

Vakariņas pirms šova (pēc izvēles) 

400 no grupas 

10  

 

10 

 Lihtenšteinas aiza. 3.5 gr. 2.5 (līdz 18) 

 Helbrunnas pils strūklaku dārzs 7.5 (gr 20<) 4.5 (līdz 18) 

 Hoenzalcburgas cietoksnis.             

ar vagoniņu/kājām 

10.1/6.9 (gr.10<) 6.3/4.4 (līdz 14) 

 Mocarta dzīvojamā māja 7 ind./6 (gr. 10<) 2.5 (līdz 14) 

Bavārija Bertesgādenes sālsraktuves 14 (gr. 20<) 8.5 (līdz 18) 

 Bertesgādenes SPA Vatcmanterme  

2 stundas/ar pirtīm 

9.7/13.7 5.9 (līdz 16) 

Valūtas kurss: 

PLN 1 ~ Ls 0.17 (Polijas zlots) 

CZK 10 ~ Ls 0.30 (Čehijas krona) 

EUR 1 ~ Ls 0.7 

 

 


