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Maskava 
2019.gada 05.-10.augustā, 495 EUR (mazā grupa) 

Galvaspilsēta, metropole, viena no pasaules lielākajām pilsētām - Maskava. 

Krāšņākās metro stacijas, kuras katra ir kā pazemes muzejs.  

Kremlis un Sarkanais laukums. Tretjakova galerijas mākslas šedevri. 

 

Ceļojuma laikā jūs gaida:  
Maskava. Krievijas galvaspilsēta mūsdienās ir 

apburoša un valdzinoša vieta, kur saplūst pagātne un 

tagadne. Gandrīz ik uz stūra var sastapt gan 

daudzkrāsainas baznīcas, gan padomju laika 

mantojumu, gan pārsteidzošus stiklotos 

debesskrāpjus. Pilsētas arhitektūrā redzēsim greznās 

pilis un katedrāles Kremlī, mājīgās bajāru rezidences, 

lieliskas sabiedriskās ēkas, ielūkosimies Staļina laika 

debesskrāpja dzīvoklī un izbaudīsim panorāmu no 

Maskavas Siti 89.stāva. 

 Sarkanais laukums. Maskavas Kremlis – viens 

no lielākajiem arhitektūras ansambļiem pasaulē, 

bagātākā vēstures relikviju, kultūras un mākslas 

pieminekļu krātuve, Krievijas valstiskuma simbols. 

      Tretjakova galerija un Valsts Ieroču palāta 

piedāvā ieskatu Krievijas un pasaules kultūrā. Valsts 

Ieroču palātas kolekcija pārstāv bagātības, ko krievu 

kņazi un cari uzkrājuši daudzu gadsimtu garumā. 

Tretjakovas galerijā ir pasaulslavenu mākslinieku 

darbi.  

      Maskavas metro ir mākslas piemineklis. Stacijas 

ir kā miniatūras pilis ar kroņlukturiem, skulptūrām un 

krāšņām mozaīkām. Tiek pārdomāti veidotas arī 

jaunās metro stacijas, kuras tiek atvērtas katru gadu, 

jo Maskava turpina augt.  

      Kristus Pestītāja katedrāle, galvenā pareizticīgo 

baznīca Krievijā, aptverta ar noslēpuma un mistikas 

oreolu: sākot ar vietu, kur tā ir uzbūvēta, un beidzot 

ar pašas  ēkas neparasto likteni. Iepazīsim Maskavas ‘’tirdzniecības muzejus’’, 

slavenos GUM un CUM, kur iegādāties dažādus labumus un gardumus. Modernais 

komplekss Zarjadje ar multimediju piedāvājumu. Un tas nebūt nav viss… 

Pieteikšanās braucienam: http://ej.uz/Italisbraucieni 

Lidija 26497573                  lidija@italisgeotour.com  
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Maskava 
 

 
 

Ceļojuma cenā Ietilpst: 

 Vieta tūrisma autobusā 

 Naktsmītne ar brokastīm Maskavas centrā (Matreshka 3*;  3 min gājiens no metro, 10 min no 
Sarkanā laukuma) 

 Pavadošā gida - grupas vadītāja pakalpojumi 

 Vietējais gids Maskavā 

 Apdrošināšana 
 

Papildizdevumi: (minētas 2018 g. vasaras cenas) 
 

 Ēšanas izdevumi (pusdienas, vakariņas ~7 EUR). Paredzētas četras kopīgās pusdienas 

 Ieejas biļetes~ 140 EUR 

 Vīza 
 

 

Nepieciešamības gadījumā var tikt mainīta apskates objektu secība 
 

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. 
 

 
 

 

 

 

 

Nr. Datums Maršruts Apskates objekti Naktsmītne  
1. 05.08 

pirmdiena 
Cēsis –Maskava ● Izbraukšana no Cēsīm pl.4:00 

● Latvijas-Krievijas robežas šķērsošana 
● Brauciens ar pieturpauzēm Krievijā 
● Iekārtošanās viesnīcā  

Viesnīca  
Maskavā 
 

2. 06.08. 
otrdiena 

 

Maskava ● Brokastis viesnīcā 
● Pastaiga pa Zamoskvorečje, vēsturisko tirgotāju rajonu 
● Tretjakova galerijas apmeklējums ar gidu 
● Pusdienas. 
● Ekskursija Maskavas metro 

Viesnīca  
Maskavā 

3. 07.08. 
trešdiena 

Maskava  Brokastis viesnīcā 

 Maskavas Kremlis. Iekšējās teritorijas komplekss un 
Valsts Ieroču palāta 

 Pusdienas 

 Sarkanais laukums un Pokrovas katedrāle 

 GUM - galvenais universālais veikals Krievijā no 
padomju laikiem līdz mūsdienām  

Viesnīca  
Maskavā 

4. 08.08. 
ceturtdiena 

 
 

Maskava ● Brokastis viesnīcā 
● Maskavas Siti – modernais biznesa un izstāžu centrs. 

Panorāmas skats no 89.stāva 
● Iekšējie interjeri ‘’Staļina debesskrāpja’’ ēkā 
● Kopējās pusdienas 
● Ekskursija uz modernās pasaules parku, kur apvienotas 

tehnoloģijas un ainava 

Viesnīca  
Maskavā 

5. 09.08. 
piektdiena 

Maskava ● Brokastis viesnīcā 
● Kristus Glābēja katedrāle. Katedrāles skatu laukums 
● Brauciens ar kuģīti pa Maskavas upi 
● Brīvais laiks 

Viesnīca  
Maskavā 

6. 10.08. 
sestdiena 

Maskava-Cēsis ● Brokastis viesnīcā 
● Ceļš mājup 

 


