
 

 

 

 

Ukraina 

7 dienas 

29.04.-5.05.2019. 

Ceļojuma cena: EUR 480

 

 

1. diena 

22:00 tikšanās Rīgas lidostā. Lidojums Rīga – Ļvova. 1:20 (30.04.) ierašanās galamērķī. Transfērs uz viesnīcu. 

Viesnīca Ļvovā. 

2. diena 

Ļvovas apskate. Ļvova – elegantākā Ukrainas pilsēta, kura lieluma ziņā līdzinās Rīgai. Pilsētas arhitektūra 

atspoguļo seno pilsētas vēsturi no 13. gs. līdz mūsdienām. Pilsēta ir tik daudzveidīga, ka te var sajust Parīzes, 

Florences, Krakovas, Vīnes vai Pēterburgas auru, un reizē tā ir Rietumukrainas galvenā pilsēta ar postpadomju 

kultūras mantojumu. Vēsturiskais centrs iekļauts UNESCO mantojuma sarakstā. Ekskursija pa pilsētu un 

vecpilsētu. Brīvais laiks, kurā varēs apmeklēt apskates vietas, kas saistītas ar speķi, šokolādi, īpašo Ļvovas kafiju 

vai vienkārši pastaigāt pa pilsētas centru. Viesnīca Ļvovā. 

3. diena 

Brauciens uz Bukovelu. Bukovela ir jauns un moderns slēpošanas kūrorts, kas atrodas Karpatu kalnos, 900 m. 

augstumā, un 2012. gadā ieguvis titulu – “visstraujāk augošais kalnu kūrorts pasaulē”. Ziemas sezonā kūrorts 

uzņem kanu slēpotājus, bet vasarā piedāvā daudzveidīgas aktīvās izklaides – peldēšana, pastaigas kalnos, 

izbraucieni ar velo, moto, zirgiem u.c. Netālu atrodas arī augstākā Ukrainas virsotne – Goverla. Izklaide un atpūta 

pilsētā pēc katra ieskatiem. Paredzēts ūdensparka apmeklējums un, atkarībā no laika apstākļiem, uzbraukšana kalnā 

ar pacēlāju. Iespējams arī īss pārgājiens. Viesnīca Bukovelā. 

4. diena 

Sākam ceļojumu Aizkarpatu reģionā. Pietura Eiropas ģeogrāfiskajā centrā. To šeit atzīmējuši vēl Austro-Ungārijas 

ģeogrāfi 1887. gadā. Neliela pilsētiņa pie Rumānijas robežas – Solotvina. Te cilvēki ieguvuši sāli jau vairākus 

tūkstošus gadu, tāpēc mūsdienās izveidojies savdabīgs  sālsezers, kur sauc par “Ukrainas nāves jūru”. Plunčāšanās 

sālsezerā, kura ūdens sāļums sasniedz 30 %. Brauciens līdz Mukačevai. Mukačevā valda kultūras un arhitektūras 

sajaukums, jo tā ilgstoši atradusies dažādu Eiropas tautu saskares punktā. Ilgstoši pilsēta piederējusi Ungāru 

karaļiem. Kalnā, virs pilsētas lepni slejas Palanok pils, kurā mūsdienās apskatāma reģiona vēstures ekspozīcija. 

Mukačevas apskate. Viesnīca Mukačevā. 

5. diena 

Šēnbournas pils – viena no romantiskākajām un iespaidīgākajām Ukrainas pilīm. Pils apskate. Brauciens līdz 

Bergovo pilsētiņai, kas atrodas 5 km attālumā no Rumānijas un lepojas ar saviem termālajiem ūdeņiem un 

vīndariem. Izbaudīsim abus – vispirms piedegustēsimies, tad peldēsimies termālo baseinu kompleksā “Cīrulītis”.  

Viesnīca Mukačevā. 

6. diena 

Brauciens līdz Užgorodai. Užgoroda, Aizkarpatu galvaspilsēta var lepoties ar visām īpašībām, kas piemīt 

romantiskajām Centrāleiropas pilsētām – bruģētas ielas, seni akmens tilti, barokas katedrāles. Užgorodas īpašās 

iezīmes – garākā liepu aleja Eiropā un pamatīgi nocietināta pils. Pilsētas apskate. Atkal šķērosjam Karpatu kalnus -

brauciens līdz Ļvovai. Viesnīca Ļvovā. 

7. diena 

7:00 transfērs uz lidostu. Lidojums Ļvova-Rīga. Nolaišanās Rīgā 11:00. 

 
Cenā ietilpst: 

 autotransporta īre (9v. mikroautobuss un citi ar transportu saistīti izdevumi), 

 aviobiļetes Rīga-Ļvova-Rīga (Air Baltic, iekļauta 8 kg rokas bagāža), 

 šoferis - gids, 

 6 naktis 2-3* viesnīcās Ukrainā, 2-3-vietīgas istabas ar labierīcībām, brokastis, 

 veselības apdrošināšana. 

 Papildizdevumi: 

 ieejas maksa apskates vietās, 

 reģistrētā bagāža 20 kg - 60 EUR. 
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 info@baldonescelotajs.lv 
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