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Baltkrievijas izklaides ģimenēm 
2019.gada 9.-12.martā, 260 EUR pieaugušajiem;  

240 EUR bērniem līdz 16 g. 
Galvaspilsēta Minska, populārais brīvdabas muzejs „Dudutki”,  

Ūdensprieks un relaksācija akvaparkā 

‘’Ļebjazij’’. Lielākās karjeras automašīnas Belaz. 

Nemainīgas vērtības - cirka izrāde un delfīnu 

šovs. 

Ceļojuma laikā jūs gaida:  
          Akvaparks ‘’Lebjažij’’- lielākais valstī, piedāvā 

izklaidi gan lieliem, gan maziem. Te ir kalniņi, kas 

piemēroti braukšanai divatā, gan arī vienam pašam, 

gan ekstremāli kalniņi, gan arī pavisam nelieli kalniņi. 

Šeit var vizināties uz paklājiņiem, piepūšamiem 

matračiem, ir “Lietus krusa’’ un putu strūklakas. 
        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. 

Minskas Zoodārzs, Dinozauru parks, 

Delfinārijs. Minskas zoodārzā ir uzcelts amfiteātris, kurā 

notiek aizraujošs delfīnu šovs. Dinozauru parkā 

uzstādītas reālas izmēra dinozauru figūras, kuras 

kustas, elpo, mirgo, izdod skaņas.  

Seni tautas amati etnogrāfiskajā brīvdabas 

muzejā ‘’Dudutki’’ – vienā no valsts populārākajiem 

muzejiem – iepazīsim, baudīsim, garšosim. 

        Belaz rūpnīcā var iepazīties ar pasaulē lielākajām 

kravas automašīnām, kuru rata D vien sasniedz 4 m. 

Unikāla iespēja redzēt, kā top kravas mašīnas ar 90- 450 

tonnu celtspēju, redzēt šos ‘’monstrus’’ darbībā un 

fotografēties ar tām.          
          

Pieteikšanās braucienam: 
 

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

 
Ceļojuma cenā Ietilpst: 

 Vieta tūristu autobusā 

 Naktsmītne ar brokastīm Minskā  

 Vīzas un apdrošināšana 

 Pavadošā gida - grupas vadītāja pakalpojumi 

 Vietējais gids Minskā 
 

Papildizdevumi: (minētas 2018 g. vasaras cenas) 
 

 Ēšanas izdevumi (pusdienas, vakariņas ~7 EUR) 

 Akvaparks ‘’Ļebjažij’’ - 14 EUR bērniem/19 pieaug. 

 Panorāmas laukums Minskā 2 EUR 

 Etnogrāfiskais ciemats Dudutki 9 EUR pieaug./4.50 EUR bērniem 

 Delfīnārijs ar priekšnesumu 12 EUR 

 Zooparks un dinozauru parks -6.50 EUR 

 Belaz rūpnīca 4.50 EUR bērniem/9 EUR pieaug. 

 Cirka izrāde ~12 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. 09.03 

sestdiena 
Cēsis – Rīga – 
Viļņa-Minska 

● Izbraucam pl. 6.00 no Cēsīm.  
● Pusdienu pauze Viļņā. 
● Baltkrievijas robežas šķērsošana pie Medininkiem; 
●  Izgaismotā vakara Minska.  Panorāmas skats no Baltkrievijas 

Nacionālās bibliotēkas jumta. 
 
 

Viesnīca  
Minskā 

2. 10.03 
svētdiena 

 

Minska – Dudutki- 
Minska 

● Brokastis viesnīcā 
● Belaz rūpnīcas apmeklējums. 
● Pusdienas. 
● Etnogrāfiskais ciemats Dudutki ar baltkrievu amatnieku 

paraugdemonstrējumiem un nacionālu uzkodu degustāciju. 
● Vakara izklaides akvaparkā ‘’Ļebjažij’’. 

Viesnīca 
Minskā 

3. 11.03 
pirmdiena 

Minska  Brokastis viesnīcā 

 Minskas zoodārzs. Delfīnārijs. Dinozaura parks 

 Pusdienas 

 Cirka izrāde. 

 Pēc vēlēšanās vakara izklaides akvaparkā ‘’Ļebjažij’’. 
 

Viesnīca  
Minskā 

4. 12.03 
otrdiena 

 
 

Minska- Viļņa -
Cēsis 

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

pašu ieskatiem). 
● Mājupceļš 
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