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Ciemos pie kaimiņiem- nezināmā Baltkrievija 
2018.gada 17.-20.jūlijā, 250 EUR 

Galvaspilsēta Minska, populārais brīvdabas muzejs „Dudutki”,  

UNESCO sarakstā iekļautās Nesvižas un Miras pilis.  

Berezinas rezervāts un daudz citu interesantu lietu un vietu. 

 Ceļojuma laikā jūs gaida:  
        Polocka. Senākā Baltkrievijas pilsēta un viens no 

vissenākajiem tirdzniecības un pareizticības kultūras 

centriem Eiropas ziemeļaustrumu daļā. 
        Berezinas biosfēras rezervātā ir unikāla daba un 

cilvēki. Te mitinās Eiropas 5 lielākie dzīvnieki.  

Minska. Lietišķa Baltkrievijas galvaspilsēta, kurā 

arhitektoniski dominē 20. un 21.gadsimts. ‘’Pilsēta, kur 

vienuviet redz nevis vēsturi un mūsdienas, bet aizgājušo 

laiku un šo laiku’’. Varenas greznas pēckara ēkas un 

mūsdienīgas arhitektūras celtnes. 

Grandiozā Senu tautas amatu etnogrāfiskajā 

brīvdabas muzejā ‘’Dudutki’’ – vienā no valsts 

populārākajiem muzejiem – iepazīsim, baudīsim, 

garšosim. 

         Nesviža. Radzivilu galvenā rezidence – UNESCO 

Pasaules kultūras mantojuma objekts. Bastionu 

ieskauta Radzivilu pils, kas 2012.g. pilnībā atjaunota. 

Nesviža ir viena no senākajām apmetnēm Baltkrievijas 

teritorijā, tās nosaukums hronikās minēts 13.gs.  

         Mira. Saglabājusi savu vēsturisko kolorītu līdz 

mūsdienām. Šeit atrodas vēl viena Radzivilu pils, 

(UNESCO Pasaules kultūras mantojums). Pils 

kompleksu ieskauj iespaidīgi aizsardzības vaļņi, angļu 

stila parks un itāļu stila dārzs.  

          

Pieteikšanās braucienam: 
 

Tālis  29132099  info@italisgeotour.com 
Lidija 26497573                 lidija@italisgeotour.com  
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Baltkrievija 
 

 
Ceļojuma cenā Ietilpst: 

 Vieta tūristu autobusā, papildvieta autobusā 50 EUR 

 Naktsmītnes ar brokastīm Minskā  

 Vīzas un apdrošināšana 

 Pavadošā gida- grupas vadītāja pakalpojumi 

 Vietējais gids Minskā 
 

Papildizdevumi: (minētas 2017 g. vasaras cenas) 
 

 Ēšanas izdevumi (pusdienas, vakariņas ~7 EUR) 

 Grūbera galva- 4 EUR 

 Panorāmas laukums Minskā 1.50 EUR 

 Etnogrāfiskais ciemats Dudutki 9 EUR 

 Nesvižas pils 7 EUR 

 Nacionālais vakariņas ar folkloras programmu 31,50 EUR 
 

Nepieciešamības gadījumā var tikt mainīta apskates objektu secība 

* Brauciena cena var mainīties, ja braucēju skaits būs mazāks par 20, skaitu precizēsim 

mēnesi pirms brauciena 

 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR 
normatīvo aktu ietvaros nodokļu un nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas 

nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja. 
 

Pieteikties šeit: http://ej.uz/Italisbraucieni 
 

Nr. Datums Maršruts Apskates objekti Naktsmītne  
1. 17.07 

otrdiena 
Cēsis – Līvi – 
Daugavpils 
Polocka-Minska 

● Izbraucam pl. 6.00 no Cēsīm. Pl.6.10 no Līviem. 
● Cēsis - Baltkrievijas robežas šķērsošana pie Daugavpils; 
● Berezinas biosfēras rezervāts ar Centrāleiropas lielākajiem 

zvēriem. Meža brīnumus stāstīs un rādīs bolotniks-purva 
vecītis. 

● Minska 
 

Viesnīca **  
Minskā 

2. 18.07 
trešdiena 

 

Minska – Dudutki- 
Minska 

● Brokastis viesnīcā 
● Minska. Neatkarības prospekts, pārsteidzoša tīrība, 

jaunceltnes un pēckara apbūve, jaunā futbola arēna un 
neparastā bibliotēka u.c.  
Pilsētas apskates ekskursija. Panorāmas skats no 
Baltkrievijas Nacionālās bibliotēkas jumta. 

● Pusdienas. 
● Etnogrāfiskais ciemats Dudutki ar baltkrievu amatnieku 

paraugdemonstrējumiem un nacionālu uzkodu degustāciju. 
● Nacionālās vakariņas ar folkloras programmu. 
 

Viesnīca **  
Minskā 

3. 19.07 
ceturtdiena 

Minska-Nesviža-
Mira-Minska 

 Brokastis viesnīcā 

 Lietuvas lielkņazistes romantiskās pilsētas: 

 Nesviža ir pilsēta, kurā gaisā vēl aizvien jūtama senā 
godība. Radzivilu pils leģendas. 

 Pusdienas 

 Mira. Pils apskate no ārpuses. 
 

Viesnīca **  
Minskā 

4. 20.07 
piektdiena 

 
 

Minska- Viļņa-Līvi-
Cēsis 

● Brokastis viesnīcā 
● Brīvais laiks (iepirkšanās vai pastaiga Minskas centrā pēc 

pašu ieskatiem) 
● Mājupceļš 
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