Polija –Kalni, Zakopane un
Krakova
6 dienas
14.08.-19.08.2022.
Ceļojuma cena: EUR 450

1. diena – 14.08.2022.
6:30 izbraukšana no Rīgas. Pusdienu pauze Polijā. ~22:00 Ierašanās Zakopanē. Viesu māja Zakopanē.
2. diena
Brokastis viesnīcā. Iesildīšanās diena. Pārgājiens ar “odziņu”. ~ 4 stundas. Pārgājiena pamattrase gandrīz līdzena.
No pamattrases atzarojas 3 loki pa kalniem. Katrs loks ir īpašs – ala, aiza, metāla kāpnes, virve. Pēcpusdienā atpūta un brīvais laiks Zakopanē. Zakopane, Polijas Augsto Tatru galvaspilsēta. Zakopanes pilsētas apskate
(unikālā koka arhitektūra, gājēju iela, milzīgs suvenīru un citu preču tirgus). Atgriešanās viesnīcā.
3. diena
Brokastis viesnīcā. Pārgājiens Polijas Augstajos Tatros. Uzkāpšana līdz Giewont (Milzis) virsotnei 1894 m.
augstumā. Šo virsotni var uzskatīt par poļu svētceļojumu vietu, jo skatoties no ielejas kalnu virsotnes atgādina
guļošu cilvēku. 5-6 stundu pārgājiens ar sākumpunktu 1200 m. augstumā. Pēc grupas dalībnieku vēlmēm var
izvēlēties arī vieglāku maršrutu. Zakopanes ūdesparka apmeklējums un (vai) brīvs laiks pilsētā. Atgriešanās
viesnīcā.
4. diena
Brokastis viesnīcā. Pieniny nacionālais parks Polijā. Aptuveni 3 stundu brauciens ar plostiem pa Dunajecas upi.
Pusdienas. Polijas kalnu koka baznīcas ir unikāls arhitektūras mantojums. Apskatīsim vienu no tām – Debno
Baznīcu, kas iekļauta UNESCO mantojuma sarakstā. Brīvais laiks Zakopanē. Atgriešanās viesnīcā Zakopanē.
5. diena
Brokastis viesnīcā. Pārgājiens Polijas Augstajos Tatros līdz Morskie Oko ezeram. Fiziski viegls 5h pārgājiens,
turklāt daļu ceļa var braukt arī zirgu pajūgā (par papildus samaksu). Pārgājiena sākums 1000 m augstumā, beigas
1400 m. Galapunktā brīnišķīgi skati uz kalnu ezeru, kuram var apiet apkārt un gūt vēl brīnišķīgākus iespaidus. Pēc
ceļotāju vēlmēm pēcpusdienā apskatām Veļičkas sālsraktuves - vecākais sāls ieguves centrs Eiropā, kur 3 km
garumā trīs līmeņos var apskatīt sāls skulptūras, bareljefus, baznīcu un (vai) Ekskursija pa Krakovas vecpilsētu un
Vāveles pils kompleksu.Viesnīca pie Krakovas.
6. diena
Brokastis viesnīcā. Izbraukšana mājup. Pusdienu pauze Polijā. Atgriešanās Rīgā ~23:00
Cenā ietilpst:
 mikroautobusa īre (ceļu nodokļi, degviela, stāvvietas),
 grupas vadītājs,
 veselības apdrošināšana pārgājieniem kalnos,
 1 nakts viesnīcā pie Krakovas, 2-vietīgas istabas ar labierīcībām, brokastis.
 4 naktis viesu mājā Zakopanē 2-3-vietīgas istabas ar labierīcībām, brokastis.
Papildizdevumi:
 ieejas maksa apskates vietās.
Gala programma būs atkarīga no ceļotāju kompānijas, kas piekritīs šim maršrutam. Vairāk šī programma ir domāta
aktīvās atpūtas cienītājiem, tomēr Jūs varat realizēt arī savu programmu, skaistu pastaigu vietu Zakopanē netrūkst. Šajā
programmā nav grūtu pārgājienu, bet ir skaisti kalnu skati, kādus Latvijā neredzēsiet!
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