
 

 
 Vācija (Švarcvalde) - Francija 

(Elzasa) – Šveice. 

8 dienas 

19.07.-26.07.2018. 

Ceļojuma cena:  

€ 450

 

1. diena 

4:00 izbraukšana no Naukšēniem, 6:30 no Rīgas. Brauciens līdz naktsmītnei Polijā. Naktsmītne Polijā. 

2. diena 

Brauciens caur Vāciju. Pietura Luīzenburgas klinšu labirintā. 2 st. pastaiga pa ierīkotām takām pa, gar un starp 

akmens bluķiem, kuri erozijas rezultātā patiešām izveidojuši labirintu. Brauciens līdz Strasbūrai. Naktsmītne pie 

Strasbūras Francijā.  
3. diena 

Elzasas novada Francijā izpēte. Augškēnigsburgas pils apskate. Pils atrodas pašā kalna galā, uz to ved 

serpentīnceļš, un  no pils logiem paveras brīnišķīgs skats uz Elzasas vīna ieleju. Pērtiķu kalns – īsti pērtiķi brīvā 

dabā. Strasbūra – Eiropas parlaments, pilsētas centrs, brauciens ar kuģīti, gotiskā katedrāle ar iespaidīgu torni. 

Atgriešanās viesnīcā. 

4. diena  

Maza vīndaru pilsētiņa - Rikvīra, kur viss izskatās kā 16 gs. Vīna pagrabu apskate un vīna degustācija Rikvīrā. 

Kolmāra – Skaistākā no lielajām Elzasas pilsētām. Kolmāras Venēcija, vecpilsēta ar bagātajiem senajiem tirgoņu 

namiem un vēsturisko rātsnamu. Bad Krocingena – viens no Švarcvaldes ārstnieciskajiem kūrortiem. Te mūža 

mierā atdusas mūsu slavenā raktniece-filozofe Zenta Mauriņa. Pelde Bad Krocingenas baseinos. Organizācijas 

„Daugavas vanagi” naktsmītne Freiburgā. 

5. Diena 

Viena diena Šveicē. Nelielas Ementāles siera ražotnes apmeklējums. Tas ir stāsts par slavenāko Šveices sieru. 

Pilsēta Bīle – vienīgā oficiāli divvalodīgā pilsēta Šveicē. Viens no pulksteņu ražošanas centriem Šveicē. Omega un 

Rolex pulksteņi tiek ražoti tieši Bīlē. Bīles vecpilsētas apskate un brīvais laiks pilsētā. Sentirzana – neliela, bet sena 

un ļoti gleznaina pilsētiņa Šveices franču daļā. Atgriešanās viesnīcā. 

6. Diena 

Švarcvaldes kalnu ainavas. Pulksteņu muzejs – iespēja apskatīt turpat 4000 pulksteņu kolekciju, kā arī izsekot 

Švarcvaldes pulksteņmeistaru darbas caur gadsimtiem. Triberga – slaveno Švarcvaldes dzeguzes pulksteņu 

galvaspilsēta. Apskatīsim Ginesa rekordu grāmatā ierakstīto lielāko dzegušpulksteni un Tribergas ūdenskritums. 

Atpūta un pastaigas pie Titizē ezera. Freiburga – Švarcvaldes studentu pilsēta, galvenā Švarcvaldes pilsēta ar jauku 

vecpilsētu un interesantiem kanāliem ielu malās. Atgriešanās naktsmītnē.  

7. diena 

Izbraukšna uz Poliju. Atkarībā no ceļā pavadītā laika ir iespējama iepirkšanās pauze Vācijā. Brauciens līdz Polijai. 

Nakts viesnīcā Polijā. 

8. diena 

Agri no rīta izbraukšana mājup. Brauciens caur Poliju, Lietuvu. Atgriešanās Rīgā ap 24:00. 

 
Cenā ietilpst: 

 autotransporta īre (tūrisma klases autobuss (WC, DVD, AC)) un citi ar transportu saistīti izdevumi, 

 gids-grupas vadītājs, 

 7 naktis viesnīcās Polijā (2-3-vietīgas istabas ar labierīcībām, brokastis), Francijā un Vācijā (2-3-vietīgas 

istabas ar labierīcībām, brokastis), dažas istabas Vācijā iespējamas ar labierīcībām uz lielāku cilvēku skaitu 

(šiem cilvēkiem tiks piemērota ceļojuma cenas atlaide). 

 veselības apdrošināšana. 

 Papildizdevumi: 

 ieejas maksa apskates vietās 

 

 

 

 



 
 tel. 29563697 

 info@baldonescelotajs.lv 

www.baldonescelotajs.lv 

 

 

 

Papildizdevumi Vācijas braucienam 2016. 

 
Valsts Objekts EUR 

Vācija Luizenburgas klinšu labirints 4,5/ grupai 3,5 

 Bad Krocingenas baseinu Vita Classica 
Tikai baseini/ pēc 19.00 

Baseini un pirtis/pēc 19.00 

 

14.8/ 13.3  

23.9 / 21.9 

 Vācijas pulksteņu muzejs (ar vietējo gidu) 7 (grupa 10<) 

 Tribergas ūdenskritums 3.5 (grupa 20<) 

 Lielākais dzegužpulkstens pasaulē 2 

 Izbrauciens ar kuģi pa Titizē (individuāla izvēle)  

5 

Francija Augškēnigsburgas pils 7 (grupa 20<) 

 Pērtiķu kalns 7 (grupa 20<) 

 Kuģīša ekskursija Strasbūrā 1st.10min. 13 

 Vīna degustācija Elzasā ~10 
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