
 

 
Ungārija 

6 dienas 

14.-19.03.2020. 

Ceļojuma cena:  

EUR 345 

 

 

1. diena 

7:00 izbraukšana no Rīgas. Brauciens caur Lietuvu un Poliju. Pusdienu pauze Polijā. Nakts viesnīcā 

Veļičkā (pie Krakovas).  

2. diena 

Veļičkas sālsraktuves - vecākais sāls ieguves centrs Eiropā, kur 3 km garumā trīs līmeņos var apskatīt 

sāls skulptūras, bareljefus, baznīcu. Suvenīru tirdziņi. Ekskursija pa Krakovas vecpilsētu un Vāveles pils 

kompleksu. Krakovas ūdensparka apmeklējums (izklaidei tiek piedāvātas dažāda garuma un stāvuma “šļūcam 

caurules”, burbuļbaseini, “straujā upe” utt.). Izbraukšana uz Slovākiju. Nakts viesnīcā Slovākijā. 

3. diena  

Pēcpusdienā ierašanās Budapeštā. Apskates ekskursija pa Budapeštu, kuras laikā iepazīsieties ar 

Budapeštas skaistākajām vietām - Parlamenta ēku, Varoņu laukumu, Gelerta kalnu, Budas cietoksni, 

Trīsvienības laukumu, Matiaša katedrāli u.c. Vakarā 1 stundas izbrauciens ar kuģīti pa Donavu 

Budapeštas centrā. Nakts viesnīcā Budapeštā. 

4. diena 

Ekskursija pa Donavas ieleju. Višegrada – simtiem gadu Donava šajā vietā bija Romas impērijas robeža. 

13. gs. Ungārijas karaļi šeit uzbūvēja varenu cietoksni, bet 14. gadsimtā tika uzbūvēta pils. Sentendre – 

ungāru tautas mākslas pilsētiņa. Šeit vienuviet var redzēt un iegādāties gandrīz visus Ungārijas 

suvenīrus. Marcipāna muzejs, kurā dabīgā lielumā izstādīta Maikla Džeksona figūra un citi marcipāna 

eksponāti. Pēc ekskursijas brīvais laiks Budapeštas centrā. Nakts viesnīcā Budapeštā. 

5. diena 

Izbraukšana uz Egeru. Egera – burvīga, baroka stilā celta pilsēta. Egeras pils, katedrāle, minarets u.c. 

apskates objekti. Gulaša zupas pusdienas ”Skaisto sieviešu ielejā”. Minerālūdens baseinu apmeklējums 

Miškoļcā. Miškoļcas minerālūdeņu atpūtas komplekss ievērojams ar to, ka daļēji iebūvēts dabīgā klintī. 

Izbraukšana uz Poliju. Nakts viesnīcā Polijā. 

6. diena 

Brauciens caur Poliju, Lietuvu. Pusdienu pauze Polijā. Atgriešanās Rīgā ap plkst. 24:00. 

 

Cenā ietilpst: 

 autotransporta pakalpojumi (tūrisma klases autobuss - audio, video, WC, kondicionieris), 

 gids-grupas vadītājs, 

 veselības apdrošināšana, 

 5 naktis viesnīcās Polijā, Slovākijā un Ungārijā, 2-3-vietīgas istabas ar labierīcībām, 5 brokastis. 

 

 Papildizdevumi: 

 ieejas maksa apskates vietās un izklaides pasākumos. 
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 info@baldonescelotajs.lv 
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