Augstie Tatri no abām pusēm
7 dienas
04.08.-10.08.2019.
Ceļojuma cena: EUR 445

1. diena – 04.08.2019.
6:00 izbraukšana no Rīgas. Pusdienu pauze Polijā. Brauciens līdz Slovākijai. Aptuveni 1:00 naktī ierašanās
viesnīcā Popradā. Popradu var uzskatīt par Augsto Tatru reģiona galvaspilsētu, jo te parasti sākas un beidzas kalnu
mīļotāju ceļojums pa Augstajiem Tatriem. Poprada apmeklētājus piesaista ar sakopto vecpilsētu un modernāko
ūdensparku Slovākijā. Naktsmītne Popradā.
2. diena
Iesildīšanās diena. Brokastis viesnīcā. Spišas cietoksnis – iespaidīgāks no ārpuses nekā iekšpusē, lielākais
viduslaiku nocietinājums Eiropā. Iekļauts UNESCO. Nacionālais parks – “Slovāku paradīze”. Pargājiens pa upi,
gar upi, virs upes, viegls kāpiens kalnā – brīnišķīga atpūta dabā 4 stundu garumā. Vakarā Popradas ūdensparka
apmeklējums. Atgriešanās viesnīcā.
3. diena
Pārgājiens Augstajos Tatros. Augstākā vieta pārgājienā 2352 m augstumā (pāreja Široka veža). Aptuveni 8-9
stundu pārgājiens. Šis ir lokveida pārgājiens, atpakaļ nav jāiet pa to pašu ceļu. Pārgājiena sākums 1100 m
augstumā. Atgriešanās viesnīcā.
4. diena
Atpūtas diena. Brokastis viesnīcā. Atvadamies no Slovākijas un braucam uz Poliju. Pieniny nacionālais parks
Polijā. Brauciens ar plostiem pa Dunajecas upi. Polijas kalnu koka baznīcas ir unikāls arhitektūras mantojums.
Apskatīsim vienu no tām – Debno Baznīcu, kas iekļauta UNESCO mantojuma sarakstā. Ierašanās Zakopanē.
Zakopane, Polijas Augsto Tatru galvaspilsēta. Zakopanes pilsētas apskate (unikālā koka arhitektūra, gājēju iela,
milzīgs suvenīru un citu preču tirgus). Viesu māja Zakopanē.
5. diena
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. Zakopanes ūdesparka apmeklējums un (vai) brīvs laiks pilsētā.
Atgriešanās viesu mājā.
6. diena
Atsildīšanās diena. 4 stundu pārgājiens. Pārgājiena pamattrase gandrīz līdzena. No pamattrases atzarojas 3 loki pa
kalniem. Katrs loks ir īpašs – ala, aiza, metāla kāpnes, virve. Pārgājiens ar “odziņu”. Pēcpusdienā - atpūta un
brīvais laiks Zakopanē. Atgriešanās viesu mājā.
7. diena
Brokastis viesnīcā. Izbraukšana mājup. Pusdienu pauze Polijā. Atgriešanās Rīgā ~24:00
Cenā ietilpst:
 autotransporta īre (ceļu nodokļi, degviela, stāvvietas),
 gids-grupas vadītājs,
 speciālā veselības apdrošināšana pārgājieniem kalnos,
 3 naktis 3* viesnīcā Popradā 2-vietīgas istabas ar labierīcībām, brokastis.
 3 naktis viesu mājā Zakopanē 2-3-vietīgas istabas ar labierīcībām, brokastis.
Papildizdevumi:
 ieejas maksa apskates vietās.
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