Rumānija (kalni un pilsētas)
8 dienas
20.07.-27.07.2019.
Ceļojuma cena:
680 EUR

1. diena – 20.07.2019.
17:30 tikšanās Rīgas lidostā. 19:25 lidojums Rīga – Stambula - Bukareste. 2:25 (21.07.) nolaišanās Bukarestē. Naktsmītne pie
lidostas.
2. diena
Brokastis. Ap 15:00 nonākam Donavas krastos – Dzelzs Vārtu nacionālajā parkā. Pirms miljoniem gadu šajā vietā Donava
izlauzusi sev ceļu caur Karpatu kalniem. Mūsdienās upe šajā vietā ir dabīga Rumānijas un Serbijas robeža. ~2 st. izbrauciens ar
motorlaivām pa Donavu apskatot interesantākās vietas Donavas aizā, vēlāk 1,5 h garš pārgājiens uz klintīm no kurām paveras
brīnišķīga Donavas panorāma. Viesnīca Donavas krastā ar iespēju peldēties Donavā.
3. diena
Brokastis. Pietura Densus pilsētiņā, lai apskatītu unikālu un senu ortodoksālo baznīcu. Fotopauze Hunedoaras pilsētas pievārtē,
kur Rumānijas romu minoritāte uzbūvējusi sev iespaidīgas villas tikai sev raksturīgā arhitektūras stilā. Viena no
interesantākajām pilīm Rumānijā – Hunedoaras pils. Tā patiešām atgādina kaut ko no filmās redzētā - iespaidīgs viduslaiku
cietoksni ar torņiem un garu pieejas tiltu. Turdas aiza – apliecinājums Rumānijas dabas skaistumam. Īss – 4km pārgājiens pa
aizu. Naktsmītne Turdā.
4. diena
Brokastis. Turdas sālsraktuves – iespaidīgs, futūristisks pazemes telpu interjera veidojums. Raktuvju galvenā telpa ir tik dziļa,
ka te iebūvēts panorāmas ritenis; ir iespēja vizināties ar laivu un spēlēt tenisu. 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. 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.
Brauciens līdz Brašovai. Nakatsmītne pie Brašovas.
5. diena
Brokastis. Pārgājiens Bucegi kalnos pie Brašovas. Šīs kalnu grēdas augstākā virsotne sniedzas 2505 m. vjl. Tā ir populārākā
kalnu grēda tūristu un vietējo vidū, un sniedz plašas iespējas kalnu taku pārgājienu mīļotājiem. Iziesim aptuveni 7 h pārgājienu.
Pārgājiena sākumpunktu augstāk kalnos iespējams sasniegt arī ar kalnu pacēlājiem. Iespējams izvēlēties īsāku pārgājiena
maršrutu, atkarībā no Jūsu fiziskās sagatavotības. Atgriešanās naktsmītnē.
6. diena
Brokastis. Rīta agrumā iziesim pārgājienā pa netālu esošo aizu – aptuveni 2-3 st. garš aizraujošs pārgājiens pa koka laipām,
takām un pieslienamajām kāpnēm. 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 plānojums, pilsētas mūris, Melnā baznīca. Atgriešanās naktsmītnē.
7. diena
Brokastis. 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 auto uzbrauksim līdz kalnu pārejai un Balea
ezeram 2000 m augstumā. Atkal būs gleznaini kalnu skati, ūdenskritumi un ļoti līkumots ceļš. Vakara izbrauciens pa Bukaresti
un fotopauze pie milzīgās Rumānijas parlamenta ēkas. Nakts viesnīcā lidostas apkaimē.
8. diena
8:00 transfērs uz lidostu (agrā lidojuma dēļ var nebūt brokastu!!!). 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 vai LOT (Polijas aviolīnijas),

rokas bagāža 7 kg, nododamā bagāža 20 kg (bagāžas svars un lielums tiks precizēts, atkarībā no lidsabiedrības),

7 naktis viesnīcās Rumānijā (2-3-vietīgas istabas ar labierīcībām, 6 brokastis).

Papildizdevumi:

ieejas maksa apskates vietās un izklaides pasākumos.

tel. 29563697
info@baldonescelotajs.lv
www.baldonescelotajs.lv

