
 

SPECIĀLAIS PIEDĀVĀJUMS 

SKOLĒNU GRUPĀM 

Šveice 

7 dienas 

VASARA 2014. 

Ceļojuma cena:  

EUR 270*(189.76)
 

1. diena 

6:00 izbraukšana no Rīgas. Brauciens līdz naktsmītnei Polijā. Nakts viesnīcā Polijā. 

2. diena 

Izbraukšana uz Šveici. Brauciens caur Vāciju. Pusdienpauze Vācijā. Vakarā ierašanās slavenajā Ementāles ielejā, kas pazīstama 

ar saviem gleznainajiem, zaļajiem pauguriem un garšīgo sieru. Iekārošanās naktsmītnē, kas ir 250 gadus veca, Emetāles 

reģionam raksturīga koka celtne, kurā šobrīd izvietojusies jauka viesu māja. Nakts viesu mājā Šveicē. 

3. diena 

Tūristu iecienītākais Alpu kalnu reģions Šveicē - Bernes Alpi. Pārgājiens kalnos Kanderstegas apkaimē. Uziešana (~1,5 h 

gājiens) vai brauciens ar pacēlāju līdz kalnu ezeram (1578 m.vjl.). Tur paveras neaizmirstams skats uz ezeru, ledājiem un 

vairākām mūžīgi sniegotām kalnu virsotnēm. Atpūta pie ezera sauļojoties, peldoties vai airējoties. Interesentiem iespēja uzkāpt 

arī līdz 2500 m augstumam. Zilais ezers (mazs, dzidrs kalnu ezeriņš, kurā audzē foreles). Atgriešanās naktsmītnē. 

4. diena 

Brauciens uz Lugano. Šokolādes rūpnīcas un muzeja apmeklējums. Parks „Šveice miniatūrā” – iespēja redzēt jau 

apmeklētos un citus slavenus Šveices objektus. Brauciens ar kuģīti pa Lugano ezeru, apmeklējot nelielu, tipiski 

itālisku ciematiņu– Gandrija. Ciemošanās pie Raiņa un Aspazijas pieminekļa Kastaņolā. Vakarpusē pastaiga pa 

Lugano centru. Atvadas no Raiņa otrās dzimtenes. Atgriešanās naktsmītnē. 

5. diena 

Lucerna – iespējams Šveices lielākā pērle. Izvietojusies Lucernas ezera krastā un slavena ar savu 700 gadus seno 

koka tiltu, aizsardzības mūri un Ledāja muzeju. Lucernas apskate (Ledāja muzejs, spoguļu labirints, aizsardzības 

mūris). Brauciens pa gleznainu kalnu ceļu, gar skaistiem ezeriem pār kalnu pāreju. Lauterbrunnes ieleja – iespaidīgi 

dabas skati.  Trimmelbaha ūdenskritums – paslēpies klints iekšpusē. Interlakena – pasaulslavens kalnu kūrorts, kur 

tūristu plūsma nenoplok ne ziemu, ne vasaru. Īsa pietura Interlakenā. Brauciens gar Tūnas ezera krastu. Atgriešanās 

naktsmītnē.  

6. diena 

Izbraukšana uz Poliju. Reinas ūdeskritums – lielākais (pēc ūdens apjoma) ūdenskritums Eiropā. Punkts uz I – 

miniatūra pilsētiņa Reinas krastā – Šteina pie Reinas, kas Šveices iespaidiem liks ilgi palikt Jūsu atmiņās. Nakts 

viesnīcā Polijā. 

7. diena 

Agri no rīta izbraukšana mājup. Brauciens caur Poliju, Lietuvu. Atgriešanās Rīgā ap 23:00. 

 
Cenā ietilpst: 

 autotransporta īre (komfortabls tūrisma klases autobuss), 

 gids-grupas vadītājs, 

 4 naktis viesu mājā Šveicē (4-8 vietīgas istabas, divstāvu gultas, labierīcības gaitenī, bez brokastīm, ir plaša virtuve ēdienu 

glabāšanai un gatavošanai, tāpat 2 ēdamzāles, atpūtas istaba un TV istaba – viss tikai mūsu grupas rīcībā), 

  2 naktis 2*viesnīcā Polijā (2-3-vietīgas istabas ar labierīcībām), brokastis, 

 veselības apdrošināšana. 

 Papildizdevumi: 

 ieejas maksa apskates vietās, 

 brokastis Šveices viesnīcā, pēc izvēles, EUR 7 no personas par 1 brokastīm (6 dienas rītā nav iespējams dabūt brokastis). 

 

*40+4 cilvēku grupai, papildus bonuss – 4 dienu bezmaksas brauciens 2 personām uz Berlīni Ziemassvētku tirdziņu 

laikā vai EUR 220 atlaide jebkuram privātam braucienam ar „Baldones ceļotāju” 

 
 tel. 29563697 

 info@baldonescelotajs.lv 

www.baldonescelotajs.lv 
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