
                ZIEMEĻPOLIJA ,AUSTRUMPRŪSIJA  

           Malborka, Gdanska, Sopota, Gdiņa , Hela…    

29.04-04.05.2022. gads (6. dienas)  Cena : 300 EUR 

1.diena 

 29.aprīlis  

Piektdiena  

 

6:00 izbraucam no Limbažu kultūras nama  ( Rīgas iela 9) Tranzīts cauri Lietuvai un 

esam Polijā pusdienas kādā no Polijas krodziņā. Izbaudīsim līkumainos, šauros ceļus.  

Apskatīsim divus  paralēlos  Stańczyki 

tiltus, pirmais, 1912.-14. gadā, tika 

uzbūvēts ziemeļu tilts, uz kura vilcieni 

kursēja līdz 1944. gadam. 1923.-1926. 

gadā tika uzcelts otrs tilts, tas nekad netika 

izmantots. Tiltus projektēja itāļu arhitekti. 

Viņi līdzinās  romiešu akvaduktiem  tāpēc  

ieguva nosaukumu "Ziemeļu ūdensvadi" 

 Dodamies–uz Viesnīcu Mikolajkos . 

Iekārtošanās viesnīcā Golebiewski****, 

Mikolajkos (iesakām paņemt līdzi peldmēteli un čībiņas). 

Akvaparka izmantošana līdz plkst. 22:00 Akvaparkā atrodas: 

 • ūdens baseins ar mākslīgajiem viļņiem;  

• 2 peldbaseini lielais un mazais ar 

peldēšanas celiņiem; 

 • 6 veidu ārstniecisko sāļu džakuzi, kas 

uzlabos jūsu pašsajūtu, asinsriti, noņems 

sāpes muskuļos un locītavās, kā arī 

nodrošinās pilnīgu garīgo un fizisko 

relaksāciju, 

 • 4 prastās džakuzi; 

 • dažādi nobraucamie ūdens slīdkalniņi; 

 • bērnu baseini;  
 • 5 saunas (dažādas ); 

 • sāls istaba; 

 • ledus ala (-30 grādi).  

• ~ 19:00 Izsmalcinātas vakariņas viesnīcas restorānā...  

 

 

 

Nakts 

Hotel 

Gołębiewski 

**** 

Mikołajki 

Mikolaijkos 

2.diena 

 30.aprīlis  

Sestdiena  

   

 

Polija 

Brokastis.10.00 Ekskursija ar vietējo gidu -Vilku midzenis (Wilczy Szaniec) –  

III Reiha virspavēlniecības mītne, kurā 

vairāk kā 850 dienas uzturējās Hitlers un 

no kuras tikušas vadītas kaujas 

operācijas austrumu frontē;  

Sv. Lipkas klosteris – viens no 

skaistākajiem baroka arhitektūras 

pieminekļiem Polijā. Klostera baznīcā 

var noklausīties brīnišķīgu ērģeļmūzikas 

spēli. Apmeklēsim Ryn pils 

iekšpagalmu ,otrais lielākais Polijā, 

būvniecības objekts , kurš atrodas vienā 

no skaistākām vietām Mazurskas kalnainais reljefs, pasakainie ezeri, un pussalas. 

Pirmā informācija par krustnešu pils atrodama hronika Wigand Marburgas no 1377. 

Taisnstūra formas celtne ar iekšpagalmu 52 x 44 metrus, sienu biezums līdz 4,5 m. 

Pusdienu Pauze.   Un uz Malborku ! 

 

Nakts  

 

Malborkā  

 

Hotel** 



3.diena  

 

 

01.maijs  

Svētdiena  

 

 

 Malborka 

Košubi 

Gdaņska 

Brokastis.10.00 Malborkas pils 

apskate. Šis ir pasaulē lielākais sarkano 

ķieģeļu cietoksnis! 15. gadsimtā pats 

cietoksnis bija vesela pilsēta – lielās un 

labis organizētās Teitoņu Ordeņa valsts 

galvaspilsēta.  Tagad pilī atrodas muzejs, 

kura ekspozīcija stāsta par pils vēsturi. 

Apskatot vienu no varenākajām 

viduslaiku bruņinieku pilīm, kura ir 

saglabājusies nemainīga no krustnešu 

laikiem, jums paveras reāla iespēja nokļūt 

… viduslaikos! Tālāk ...Apmeklēsim 

Košubu ciemu Kašubu māja ,apgriesta ar 

kājām gaisā, stāv uz jumta. Jums šķiet, tādā 

nevar dzīvot? Iesim un apskatīsim... kā ir 

dzīvot, kad viss ir kājām gaisā. Tālāk  uz 

Gdaņsku.    

 

 

Viesnīca 

 Gdaņskā*** 

4.diena  

 

 

02.maijs  

Pirmdiena 

 

 

Hel 

-Sopota  

Gdiņa 

Gdaņska 

Brokastis. Izbraucam 10.00 Ar kuģi uz 

Helas pussalu ,kā arī Slavenais kūrorts 

– Sopota: vakara pastaiga pa Monte 

Kazino varoņu ielu un 516 m garo molu. 

Noteikti jānogaršo gofras – tikko ceptas 

vafeles ar putukrējumu un svaigām 

ogām – vecpilsētā apskatāmi neskaitāmi 

pieminekļi no laikiem, kad Gdaņska bija 

viena no varenākajām Hanzas savienības 

pilsētām. Sopota – vasaras kūrortpilsēta ar 

suvenīru bodītēm, ielu muzikantiem, 

māksliniekiem, garākais koka mols Eiropā! 

Atgriežamies Gdaņskā.  

 

 

Viesnīca 

 Gdaņskā*** 

5.diena  

 

03.maijs  

 

Trešdiena  

 

 

 

6. diena. 

 

04.maijs 

 

Ceturtdiena  

Brokastis. Uz mājas pusi, Elblonga – senā Hanzas pilsēta Vislas grīvā ar restaurēto 

vecpilsētu, atjaunotajiem lepnajiem tirgotāju namiem un sv. Katrīnas baznīcu  –  

vēsturiski arī Truso , bija tirdzniecības punkts senajā Dzintara ceļš. Nedaudz 

piestājam Olština – galvenā Vārmijas un Mazūrijas pilsēta, tās interesantā 

vecpilsēta ar tirgus laukumu un Augšas vārtiem. Un dodamies uz mājas pusi 

Dodamies uz Augustova – nelielā kūrortpilsēta Polijas ziemeļaustrumos. 

 

 Brokastis. Augustova – nelielā kūrortpilsēta Polijas ziemeļaustrumos lepojas ar 

19.gs. tehnikas brīnumu – Augustovas 

kanālu, kas būvēts, lai savienotu 

Vislas un Nemūnas ūdens ceļus. Slūžu, 

ezeru un hidraulisko iekārtu sistēma 

tagad piemērota tūristiem. 

Brauciens ar kuģīti pa Augustovas 

kanālu un ezeriem. 

 Iepirkšanās! Poļu labumi uz mājām , 

vēlu vakarā esam mājas. 

Viesnīca  

Augustovā *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guļam savās 

gultiņās  

 

 



 

Ceļojuma cenā ietilps 

• komfortabls autobuss (WC, kondicionētājs, karstais ūdens, tēja, kafija, ) 

ceļojuma laikā (degviela, īre, stāvlaukumi un Polijas PVN.)  

• grupas vadītāja-gida pakalpojumi  

• naktsmītnes ****/***/**viesnīcās,  

2- viet. numuri ar WC un dušu +TV , brokastis   

• ceļojuma veselības apdrošināšana 

veselības apdrošināšana ar COVID-19 segumu. 

• Iesakām noformēt un ņemt līdzi arī Eiropas veselības apdrošināšanas karti 

(EVAK), ar kuru medicīnas pakalpojumus bieži iespējams saņemt ātrāk un 

vienkāršāk! 

Uzziņai: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte   

Ceļojuma cenā neietilpst: 

• ēdināšana (izņemot brokastis)  

• ieejas maksa muzejos, dabas objektos, vietējais transports  

    Piemaksa par komfortu: 

• piemaksa, ja nepieciešams vienvietīgs numurs viesnīcā 75,00 Eur  

• piemaksa par papildvietu autobusā 70,00 Eur  

 

Papildus izdevumi: 

• Tilti Stańczyki  PLN 8 - pieaugušie, PLN 4 - bērni 

• Hitlera Vilku midzenis- 20/9,00 PLN 

• Izbrauciens pa ezeru un Augustovas kanālu 40 PLN 

• Sv. Lipkas klosteris-ziedojumi 

• Ieejas maksa Košubu ciemā 20 ,00PLN 

• Malborkas pils 47,00 PLN 

• Hēlas pussala , kuģītis turp un atpakaļ 50 PLN  

• Sopotas mols 9,00 

• Pusdienu pauze- Ryn  55 PLN 

 

 Ceļojumam nepieciešamie dokumenti: 

• LR pilsoņa vai nepilsoņa pase vai ID karte  

ir derīga līdz ceļojuma beigām. 

• nepilngadīgajiem nepieciešama pase, kā arī 

dzimšanas apliecība vai notariāli 

apstiprināta tās kopija un, ja neviens no vecākiem nebrauc līdzi, notariāli 

apstiprināta viena vecāka atļauja. 

 ! Uzmanību! Ceļojuma cena var palielināties LR likuma “Par PVN” izmaiņu 

gadījumā, kā arī atkarībā no degvielas cenas pieauguma Firma ir tiesīga mainīt 

apskates objektu secību !  

                                                Lai jauks ceļojums! 

 

Zvaniet- tel.26545557; rakstiet ebturisms@inbox.lv ; www.ebturisms.lv 

                                                                                                            Elvīra Bāliņa  

http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte
mailto:ebturisms@inbox.lv

