
 

Pēterburgas baltās naktis 

5 dienas 

 16.-20.06.2019. 

Ceļojuma cena: EUR 375 

 

 
1. diena  

7:00 izbraukšana no Rīgas. Krievijas robežas šķērsošana. Brauciens līdz Pēterburgai. Iekārtošanās 

viesnīcā Pēterburgā. 

2. diena 

Brokastis viesnīcā. Pilsētas apskates ekskursija. Pētera un Pāvela cietokšņa komplekss, Īzaka 

katedrāle, Admiralitāte, Pils laukums un Ermitāža. Ņevas prospekts – Pēterburgas Elizejas lauki, 

kas vilina viesus ar daudzveidīgām iepirkšanās un izklaides iespējām. Pēcpusdienā brīvais laiks 

Ermitāžas apmeklējumam. Atgriešanās viesnīcā. 

3. diena 

Brokastis viesnīcā. Ārpilsētas ekskursija. Carskoje Selo (Puškina): Katrīnas parks un Katrīnas pils. 

Ekskursija Katrīnas pilī ar vietējo pils gidu. Brīvais laiks Pēterburgā. Atgriešanās viesnīcā. Naktī  – 

Ņevas tiltu pacelšana. Ekskursija ar kuģīti. 

4. diena 

Brokastis viesnīcā. Pēterhofa: ekskursija pa Pēterhofas parku, Lielā Pēterhofas pils, Kotedža, 

mazās pilis, grotas. Grandiozā strūklaku parka apskate. Atgriešanās Pēterburgā Brīvais laiks 

Pēterburgā pilsētas un muzeju apskatei.  Iespēja apskatīt pilsētas centra nostūrus, izbraukt ar upju 

tramvaju pa kanāliem, pasēdēt uz soliņa, izbraukt ar metro un apskatīt dažas interesantākās metro 

stacijas, iepirkties.  

5. diena 

Brokastis viesnīcā. Izbraukšana uz Latviju. Pečoru klostera apmeklējums. Krievijas robežas 

šķērsošana. Vēlu vakarā atgriešanās Rīgā. 

 

 

Cenā ietilpst: 

 autotransporta pakalpojumi (mikroautobuss un citi ar transportu saistīti izdevumi), 

 šoferis-gids, 

 reģistrēšanās maksa viesnīcā, 

 4 naktis 2-3 vietīgās istabās ar labierīcībām, brokastis, 

 Krievijas vīzas noformēšana, 

 veselības apdrošināšanas polise speciāli Krievijai. 

 

 Papildizdevumi: 

 ieejas maksa apskates vietās – aptuvenās cenas (Katrīnas pils – 15 EUR, Ermitāža – 10 EUR, 

Tiltu pacelšanas ekskursija – 10 EUR, Katrīnas pils parks – 3 EUR, Peterhofas parks – 10 

EUR, iespējami daži citi sīkāki apskates izdevumi), 

 iztikai nepieciešamie līdzekļi. 

 

 

 
 

 tel. 29563697 

 info@baldonescelotajs.lv 

www.baldonescelotajs.lv 
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Krievijas vīzas noformēšanai nepieciešams iesniegt šādus dokumentus: 

Speciāla veidlapa ar aizpildītiem personas datiem. 

Derīga pase (oriģināls), kurai ir vismaz divas brīvas lappuses paredzētas vīzas 

ielīmēšanai. Pases derīguma termiņš nedrīkst beigties ātrāk kā sešus mēnešus pēc 

vīzas derīguma termiņa beigām. Neder pase ar 50 gadu derīguma termiņu. 

Pases kopija (lappuses kopija ar fotogrāfiju un personas datiem)- 1 gb. 

Krāsainu fotogrāfiju (uz gaiša fona) precīzi 3,5 x 4,5 cm- 1 gb. (jāsaka, lai fotogrāfē 

speciāli Krievijas vīzai) 

Dokumentiem jābūt gataviem iesniegšanai KFV vīzu daļai 15.05.2019. un jārēķinās, 

ka vīzu izgatavošana var aizņemt 3 nedēļas. 

 


