Baltkrievija
6 dienas
05.07.-10.07.2020.
Ceļojuma cena: EUR 400

1. diena
6:00 izbraukšana no Zinātņu akadēmijas Rīgā. Tūristu uzņemšana Aizkrauklē un Daudzevā. Brauciens caur
Lietuvu. Baltkrievijas robežas šķērsošana. Vakara apskates ekskursija pa Minsku. Troicas priekšpilsēta, vecpilsēta,
Rātslaukums, pareizticīgo un katoļu dievnami, Hokeja arēna, prospekti, laukumi un Baltkrievijas galvaspilsētas
pieminekļi. Ne tikai redzēsiet, bet arī dzirdēsiet par daudziem vēstures notikumiem ko gadsimtu gaitā piedzīvojusi
Baltkrievijas galvaspilsēta. Viesnīca Minskā.
2. diena
Brokastis. Dodamies uz Sulu, kur atrodas Baltkrievijas vēstures izpētes centrs. Centrs atrodas ainaviskā vietā, kur
tiek atjaunota viduslaiku pils, un ar dažādām aizraujošām darbībām un stāstījumu tiek atspoguļota Baltkrievijas
vēsture. Programmas laikā mūs sagaida muzikāls priekšnesums, akmeņu skaldīšana, senslāvu tradīciju izpēte,
vikingu laiva, alusdarītavas apmeklējums ar degustāciju un citas atraktīvas nodarbes. Atgriešanās Minskā. Brīvais
laiks veikalu apmeklējumam, tajā skaitā arī veikala “Baltkrievijas lins”. Otrajā dienas pusē – “Kupalje” svētku
tradīcijas un svinēšana. Viesnīca Minskā.
3. diena
Brokastis. “Belaz” rūpnīcas apmeklējums – tas ir īsts piedzīvojums ne tikai vīriešiem. Belaz ir lielākā automašīna
pasaulē, kuras kravnesība var sasniegt 450 tonnas. Ekskursijas laikā apskatīsim kā top slavenās automašīnas, būs
iespēja ielūkoties automašīnas kabīnē un pamēģināt aizsniegt riteņa asi bez ieskrējiena. Ekskursijas nobeigumā
visiem neliels pārsteigums. Tūrisma saimniecība “Bišu pasaule”. Atraktīva biškopja un stāstnieka uzvedums par
bitēm, ar bitēm, tālāk no bitēm, īsāk sakot – viss par bitēm un medu. Nobeigumā – atkal mazi pārsteigumi. Viesnīca
Minskā.
4. diena
Brokastis. Brauciens uz Lidu. Lidas pils sākta būvēt 1323. gadā pēc Lielkņaza Ģedimina pavēles. Apskatīsim pili
un iesaistīsimies interaktīvajā programmā “Jagaiļa kāzas”. Stikla rūpnīcas “Neman” apmeklējums. Pilsēta
Berjozovka veidojusies 19. gs. pateicoties stikla meistaru dabnīcām. Apskatīsim lielās rūpnīcas stikla izstrādājumu
muzeju, kurā apskatāmi arī stikla izstrādājumi, kas ieguvuši apbalvojumus starptautiskās izstādēs. Miras pils
(UNESCO objekts) apskate no ārpuses. Turpat blakus atrodas Miras pilsētiņa, kurā izsenis draudzīgi sadzīvojuši
dažādu konfesiju un tautību cilvēki. Pilsētas senā apbūve un saglabājušies dievnami liecina par nelielās pilsētiņas
ziedu laikiem. Viesnīca Minskā.
5. diena
Brokastis. Brauciens uz Ņesvižu. Ņesvižas pils. Kņazu Radzivilu 16. gs. pils ar 100 ha plašajiem parkiem iekļauta
UNESCO mantojuma sarakstā. Pils telpu interjeri pārsteidz ar greznību, un tajos saglabājušies daudz oriģinālu
vēsturisku mākslas un interjera priekšmetu. Brauciens uz Kossovu, kur no ārpuses apskatīsim Puslovsku dzimtas
19. gs. pili. Ekskursija pa Ružānu pilsētu, kur sajutīsim aristokrātisko auru, apskatīsim pils kompleksu, baznīcas un
pilsētas 19. gs. beigu apbūvi. Viesnīca Grodņā.
6. diena
Brokastis. Grodņas apskates ekskursija. Redzēsim iespaidīgu Veco pili un krāšņo Jauno pili, katoļu klosterus,
gleznainos Nemunas krastus un šo to vēl. Robežas šķērsošana. Mājupceļš. Brauciens caur Lietuvu. Atgriešanās
Aizkrauklē, un Rīgā ap 24:00.
Cenā ietilpst:
 autotransporta īre (tūrisma klases autobuss, ceļu nodokļi, degviela, stāvvietas),
 grupas vadītājs,
 vietējais gids un eksursijas vadītājs krievu valodā Baltkrievijas teritorijā 6 dienas,
 4 naktis 2* viesnīcā Minskā un 1 nakts 3* viesnīcā Grodņā, 2-vietīgas istabas ar labierīcībām, brokastis
(zviedru galds),
 veselības apdrošināšana,
 vīzas izgatavošanas izmaksas LR pilsoņiem,

 ieejas maksa visos maršrutā minētajos apskates objektos.
Papildizdevumi:
 iztikai un pirkumiem nepieciešamā nauda.

Uzmanību: ceļojumam nav derīgas pases ar termiņu uz 50 gadiem.
Vīzai nepieciešams:





Pase (pasē jābūt vismaz divas brīvas lappuses un pasei jābūt derīgai vismaz trīs mēnešus pēc vīzas
termiņa beigām !), Pasei vīzas izgatavošanai jābū iesniegtai 01.06.2020. Jāņem vērā, ka pase nebūs
piejama aptuveni 2 nedēļas.
1 foto ( 3.5 Х 4.5 - 80 % seja,krasaina uz balta fonā ),
Aizpildīta anketa.

tel. 29563697
info@baldonescelotajs.lv
www.baldonescelotajs.lv

