
 

 
Rumānija 

8 dienas 

08.09.-15.09.2019. 

Ceļojuma cena:  

710 EUR

 

 
1. diena – 08.09.2019. 

17:00 tikšanās Rīgas lidostā. 18:30 lidojums Rīga – Stambula - Bukareste. 2:25 (09.09.) nolaišanās Bukarestē. Naktsmītne pie 

lidostas. 

2. diena 

Brokastis. Brauciens līdz Melnajai jūrai. Iekārtošanās viesnīcā. Naktsmītne sociālisma laika lielākajā Rumānijas kūrortā -

Mamaiā jeb, kā vietējie sauc, Majami. Pēcpusdienā atpūta pie jūras un pastaigas pa kūrortzonu. 

3. diena 

Brokastis. Konstantas pilsētas centra apskate. Vama Veche – kūrorts pie Bulgārijas robežas, sena Romas laika apdzīvota vieta, 

vienmēr bijusi mākslinieku un brīvdomātāju atpūtas vieta. Atpūta un pelde Vama Veche. Atgriešanās viesnīcā. 

4. diena 

Brokastis. Brauciens Brašovas virzienā. Pa ceļam apskatīsim dubļu vulkānus. Otra apskates vieta – Slaņicas sālsraktuves. Tās ir 

lielākās Eiropas sālsraktuves. Mūsdienās, gadsimtu gaitā izdobtos milzīgos tukšumus izmanto plaušu slimnieku ārstēšanai, kā 

arī tūrismam. Iebrauksim pazemē ar transportlīdzekli un apskatīsim visus brīnumus. Iekārtošanās naktsmītnē pie Brašovas. 

Vakariņas. 

5. diena 

Brokastis. Rīta agrumā iziesim pārgājienā pa netālu esošo aizu – aptuveni 2-3 st. garš aizraujošs pārgājiens pa koka laipām, 

takām un pieslienamajām kāpnēm. AIZU IESPĒJAMS NOMAINĪT PRET BIJUŠO RUMĀNIJAS KARAĻU PILI. Branas pils 

– dēvēta arī par Drakulas pili, lai gan Vlads Tepešs te pavadījis tikai dažas naktis. Noteikti tūristu apmeklētākā pils Rumānijā. 

Brašova – viena no Transilvānijas brīnišķīgās trijotnes pilsētām. Pilsētu dibinājuši sakši 13 gs. Līdz mūsdienām saglabājies seno 

ielu labirints, pilsētas mūris, Melnā baznīca. Atgriešanās naktsmājā. Vakariņas.  

6. diena 

Brokastis. Viskri – bijušais sakšu ciemats un nocietinātā baznīca. Šādas baznīcas bija raksturīgas sakšu apdzīvotajai teritorijai 

Transilvānijā. Tieši šajā ciematā Velsas princis Čārlzs ir iegādājies īpašumu lai attīstītu tūrismu Transilvānijas reģionā. 

Šigišoara – iespējams Transilvānijas lielākā pērle. Vecpilsēta, ko dēvē arī par citadeli, iekļauta UNESCO mantojuma sarakstā. 

Cietoksnī ar četriem iespaidīgiem torņiem dzimis slavenais grāvs Vlads Tepešs jeb Drakula. Pati vecpilsēta ar gleznainām 

ieliņām un baznīcu kalna virsotnē vienaldzīgus Jūs neatstās. Atgriešanās naktsmītnē. Vakariņas. 

7. diena 

Sibiu – viena no skaistākajām pilsētām Transilvānijā. Mūsdienās progresīvākā pilsēta Rumānijā, ko atspoguļo arī sakoptais 

pilsētas centrs – lielais laukums, mazais laukums un ēku ansamblis ap tiem, dzelzs tiltiņš, aizsardzības mūris. Transfagarāšas 

kalnu ceļš - iespaidīgākais asfaltētais  ceļš pāri Karpatiem. Ar pacēlāju vai auto uzbrauksim līdz kalnu pārejai un Balea ezeram 

2000 m augstumā.  Būs gleznaini kalnu skati, ūdenskritumi un ļoti līkumots ceļš. Brauciens līdz Bukarestei. Auto ekskursija 

caur Bukarestes centru. Pietura pie iespaidīgās Parlamenta ēkas, kas ir otra lielākā ēka pasaulē pēc Pentagona. Nakts viesnīcā 

lidostas apkaimē. 

8. diena 

8:00 transfērs uz lidostu. 10:00 lidojums Bukareste – Stambula - Rīga. Nolaišanās Rīgā  18:30.  

 

 

Cenā ietilpst: 

 autotransporta pakalpojumi (9 vietu mikroautobuss), 

 šoferis-gids-grupas vadītājs, 

 speciālā veselības apdrošināšana kalnu pārgājieniem, 

 aviobiļetes Rīga – Bukareste – Rīga (Turkish airlines), 

 rokas bagāža 8 kg, 

 3 naktis viesu mājā Rumānijā (2-vietīgas istabas ar labierīcībām, brokastis un vakariņas), 

 4 naktis viesnīcās Rumānijā (2-3-vietīgas istabas ar labierīcībām, brokastis). 

 

 Papildizdevumi: 

 ieejas maksa apskates vietās un izklaides pasākumos. 

 

 



 tel. 29563697 

 info@baldonescelotajs.lv 

www.baldonescelotajs.lv 
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