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19.11 -sestdiena 

Izbraucam no Limbažiem plkst. 0.40 Nakts brauciens. 
No rīta esam  Belastokā. ~ 8.00-11.00 Belastokas 
tirgus. 
Apģērbu, apavu, pārtikas, saimniecības preču, pat zelta 
cenas 40-60% lētāk kā pie mums!  
~ 11:30-14:30 Lielveikals ALFA  
~ 15:00 Belastokas TROPIKANA 
Iekārtošanās viesnīcā Golebiewski 4*, Belastokas centrā 
(iesakām paņemt līdzi peldmēteli un čībiņas). Līdzās 
gājēju ieliņa, greznā Braņicku pils un plašais ALFA 
centrs ar vācu veikaliem. 
Akvaparka neierobežota izmantošana līdz plkst. 22:00. 
15:00-17:00 Vēlās pusdienas viesnīcas 
restorānā, bufetes veida.  
~ 21:00 var doties uz naktsklubu…  
  
 20.11. – svētdiena 
 Brokastis. Bufetes veida, no plkst. 6:30-10:30. 
Brīvais laiks akvaparkā, no plkst. 8:00-12:00 vai pēc pašu 
vēlmēm... 
12:00 Izrakstīšanās no viesnīcas. 
Pauzīte ceļā. 
 
Mājupceļš... Limbažos esam  ap plkst. 23:00  
  
Akvaparkā atrodas: 

 ūdens baseins ar mākslīgajiem viļņiem; 
 peldbaseins ar peldēšanas celiņiem; 
 3 veidu ārstniecisko sāļu džakuzi, kas 

uzlabos jūsu pašsajūtu, asinsriti, nms sāpes 
muskuļos un locītavās, kā arī nodrošinās 
pilnīgu garīgo un fizisko relaksāciju, 

 dažādi nobraucamie ūdens slīdkalniņi; 
 bērnu baseini; 
 3 saunas (2 sausās un viena pirts); 
 sāls istaba; 
 aukstā sauna: ledus ala (-30 grādi). 

Informācija par cenu: 
 1 pers. 2-vietīgā numuriņā: 140 EUR 
 1 pers. 3-vietīgā numuriņā: 120 EUR 
 bērns līdz 14 g., 3-vietīgā numuriņā, kopā ar 

2 pieaugušajiem: 105 EUR 
  
 
 
 



 
Cenā iekļauts: 

 autobusa pakalpojumi; 
 dzīvošana 2 vai 3-vietīgā numuriņā, 4* viesnīcā; 
 pusdienas; 
 brokastis; 
 neierobežots akvaparka apmeklējums tā darba laikā; 
 nakts diskotēka viesnīcā; 
 gida-grupas vadītāja pakalpojumi;  
 ceļojumu apdrošināšana uz brauciena laiku, BTA ( nepieciešamā  programma) 
 personām no 65-74.g.,jāpiemaksā  

  
Iespējamie papildu izdevumi: 

 piemaksa par vienvietīgu numuriņu: 20 EUR; 
 piemaksa par papildu sēdvietu autobusā: 40 EUR; 
 peldmēteļa noma viesnīcā: 10 PLN + 50 PLN depozīts (depozīta summa tiek 

atgriezta); 
 citi ēdināšanas un personīgie izdevumi. 

  
Naudas vienība Polijā – zloti (PLN). 1 PLN = ~ 0.23 EUR! 
 
  
Ceļojumam nepieciešamie dokumenti:  

 LR pilsoņa vai nepilsoņa pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra un ir 
derīga ceļošanai; 

 vai LR pilsoņa ID karte (identifikācijas karte). 
  
  

 
  
  

Lai jauks ceļojums!  
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