
 
 

 

 

Lietuva 

3 dienas 

12.-14.08.2020. 

Ceļojuma cena: EUR 125 

 
1. diena  
 

7:00 izbraukšana no Rīgas.  

Kērnava – neliels miestiņš Nemunas upes krastā. Šo vietu var uzskatīt par 

Lietuvas 1. galvaspilsētu - viduslaiku Lietuvas galvenā pilsēta. Tagad apskatāma 

senas baznīcas vieta, atjaunota 13. gs. lietuviešu koka ēku apbūve, ainaviski 

pilskalni. Eiropas ģeogrāfiskais centrs – franču ģeogrāfi aprēķinājuši, ka tieši te 

tas atrodas. Eiropas parks - šajā vietā telpa atdota māklai - brīvā dabā apskatāmi 

Lietuvas un aizrobežu mākslinieku darbi un instalācijas, piemēram - Lielais krēsls, 

Akmeņu grava, Kustīgā māja, Televizoru labirints. Verkiu dabas parks. Šis dabas 

parks cieši saistīts ar Lietuvas katolicismu. Te atrodas Austrumeiropā garākais 

Kristus ciešanu ceļš jeb Via Dolorosa ar 35 pieturām. Kalna virotnē ilgstoši 

atradusies Viļņas bīskapu pils. Redzēsim - skaistas Neres upes ainavas, Kristus 

ciešanu ceļa baznīcu, bijušo bīskapu pili, iespējams paēst pusdienas senu 

ūdensdzirnavu krogā. Enģeļu kalns – Lietuvas valstiskuma tūkstošgadei veltīta 

sakrālās un tautas mākslas brīvdabas skulptūru izstāde netālu no Traķiem. 

Iekārtošanās naktsmītnē Traķos. Romantiska vakara pastaiga uz Trāķu ezerpili un 

pa pilsētiņas centru. 
 

 

2. diena  

 

Druskininki - kūrortpilsēta jau no 1794.g. Slavenākais Lietuvas minerālūdeņu 

kūrorts. Tās apkārtnē darbojas 10 sanatorijas, tur ir tīrs gaiss, un skaista, sakopta 

vide. Antanas Česnulisa lauku sēta. Antanas ir mūslaiku slavenākais kokgriezējs 

Lietuvā, un viņa lauku īpašums mūsdienās kļuvis par iespaidīgu koka skulptūru 

muzeju. Iekārtošanās naktsmītnē Druskininkos. Druskininku pilsētas apskate. Ar 

trošu vagoniņu iespējams pārcelties pār Nemunas upes ieleju uz slēpošanas centru 

- Snow Arena (šobrīd apskatāma tikai no ārpuses) – vienīgā Baltijā slēgta tipa 

kalnu slēpošanas arēna, kur var slēpot arī karstā vasaras dienā. Grūtas parks - 

unikāla ekspozīcija, kur eksponēti padomju laika pieminekļi, gleznu galerija u.c. 

padomjlaika atribūti. Padomāts arī par mazajiem parka apmeklētājiem, kurus 

vilini mini zoodārzs un mini atrakciju parks. Iespēja noīrēt velosipēdus un visus 

objektus apskatīt izbraucot ap 25 km garu maršrutu. Kūrorts piedāvā arī plašas 

iespējas pastaigu cienītājiem. Druskininku ūdens atrakciju parka apmeklējums. 

Naktsmītne Druskininkos.  

 

 

 



3. diena 

 

Birštonas minerālūdeņu kūrorts. Pastaiga pa Birštonas – parks, minerālūdens 

avots, strūklakas, ziedi un pilskalns Nemunas upes krastā. Lietuvas 

Etnogrāfiskais muzejs pie Rumšīškes ciema netālu no Kauņas. Ekskursijas 

nobeigumā iespējams apmeklēt lielveikalu pie Kauņas lai paēstu pusdienas un 

(vai) iepirktos. Atgriešanās Rīgā ap 21:00 – 22:00. 

 

 

Cenā ietilpst: 

 autotransporta pakalpojumi, 

 gids-grupas vadītājs, 

 1 nakts VIESU mājā Druskininkos (2-3-vietīgas istabas, var būt apartamenti 4 

cilvēkiem, bez brokastīm, ar virtuvi). 

 1 nakts VIESU mājā Traķos (2-vietīgas istabas ar labierīcībām, brokastis).  

 

 

 Papildizdevumi: 

 ieejas maksa apskates un izklaides vietās, 

 veselības apdrošināšana. 
 

 
 

 tel. 29563697 

 info@baldonescelotajs.lv 

www.baldonescelotajs.lv 

 

 

 
Papildizdevumi Lietuva. 

 

Vieta Objekts Individuāli 

(EUR) 

Bērni 

Druskininki (nav skaidrs 

vai būs atvērts mūsu 

ekskursijas laikā) 

Ūdensparks 

 

 

Ūdensparks un pirtis (tikai no 18 g.), 

atlaides senioriem no 60 g. 

2st. - 12 

3st.- 15 

 

2st. – 18 

3st. – 21  

2st. – 9 (skolēniem 

līdz 17 g. ieskaitot) 

3st. – 12 

 

 Grūtas parks 7,5 4 (līdz 16 g.) 

 Česnulisa lauku sēta + 20 EUR 

mākslinieka stāstījums. 

5 3 

 Trošu vagoniņš vienā virzienā 4  

Viļņa Eiropas parks 11  

Kauņa Brīvdabas muzejs kājām/ar auto 6/10  
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