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Zelta rudens Pēterburgā
2019. gada 12.-16.septembrī, 5 dienas, 285 EUR+ vīza
Sanktpēterburga ir pilsēta ar īpašu enerģētiku. Tā ir pārpilna ar dažādām senām
leģendām, muzejiem un pieminekļiem. To poētiski dēvē par Ziemeļu Palmiru un
visrietumnieciskāko Krievijas pilsētu. Brīnišķīgā arhitektūra, parki, tilti, garīgais
pilsētas mantojums katram no mums spēj radīt īpašas sajūtas un emocijas.
Ceļojuma laikā jūs gaida:
Sankt-Pēterburga. Šo pilsētu uz purvājiem 1703. gadā izveidoja
Pēteris Lielais kā "Logu uz Eiropu". Savā vēsturē Sanktpēterburga ir
piedzīvojusi vairāk revolūcijas, karus un politiskās intrigas, nekā citas
pilsētas piedzīvo gadu tūkstoša laikā. Petropavlovskas cietoksnis,
Ņevas prospekts un kanāli, majestātiskās Īzaka un Kazaņas
katedrāles… Unikālā un krāsainā Spas na Krovi baznīca atrodas
vietā, kur cars Aleksandrs II piedzīvoja atentātu, pēc kura vēlāk mira.
Marsa laukums un pilis. Īpašu šarmu pilsēta iegūst vakaros, kad tiek
pacelti tilti un viss izgaismojās romantikas noskaņā.
Pēterhofa. Piļu, strūklaku un dārzu pilsēta. Šo piļu un dārzu dēļ
Pēterhofu nereti dēvē arī par ‘’Krievijas Versaļu’’. Tā ir krievu mākslas
pērle un patiesi dārzu un parku šedevrs. Piļu un parku komplekss ir
iekļauts UNESCO kultūras mantojuma sarakstā. Īpaši skaisti šeit ir
rudenī, kad parks ietēpjas lapu krāsu plīvurā.
Puškina (Carskoe Selo). Puškina radusies ap Katrīnas I pils
kompleksu. Komplekss ir slavens ar savu bagātīgo zeltījumu. Tās
āriene vien ir ietērpta ap 100 kg zelta. Katrīnas valdīšanas laikā pat
esot izsludināts likums, kas noteicis, ka viesiem pie pils jāpiebrauc, cik
vien lēni iespējams, lai varētu pilnā mērā novērtēt tās grezno ārieni. Šeit aplūkojama arī
atjaunotā Dzintara istaba. Un tas vēl nav viss…
Pieteikšanās braucienam: http://ej.uz/Italisbraucieni
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Zelta rudens Pēterburgā

Nr.

Datums

Maršruts

1.

12.09.
ceturtdiena

Cēsis- Luhemā- Pēterburga

2.

13.09.
piektdiena

3.

14.09.
sestdiena

PēterburgaPēterhofaKronštatePēterburga
PēterburgaPuškinaPēterburga

4.

15.09.
svētdiena

Pēterburga

5.

16.09.
pirmdiena

Sankt-PēterburgaCēsis

Apskates objekti
● Izbraukšana no Cēsīm plkst.5.00 no bijušā Smilšu
laukuma pie Stacijas
● Pusdienu pauze pa ceļam
● Pēcpusdienā ierašanās Pēterburgā
● Ekskursija pa pilsētu, Petropavlovskas cietosknis.
Ziemas pils, Kazaņas katedrāle, Ņevas prospekts, Marsa
laukums
● Brokastis viesnīcā
● Pēterhofa, Augšas un Lejas dārzi
● Kronštate

Naktsmītne

●
●
●

Viesnīca***
Pēterburgā

●
●
●
●
●
●
●
●

Brokastis viesnīcā
Puškina-Carskoe Selo, Katrīnas pils un dārzs
Brīvais laiks, Iespēja apmeklēt Ermitāžu vai Krievu
muzeju
Vakara ekskursija uz tiltu pacelšanu
Brokastis viesnīcā
Jusupova pils, Īzaka katedrāle, Spas na Krovi baznīca
Izbrauciens ar kuģīti pa kanāliem
Brokastis viesnīcā
Vasaras dārzs
Faberžē muzejs vai brīvais laiks
Mājupceļš

Viesnīca***
Pēterburgā

Viesnīca***
Pēterburgā

Viesnīca***
Pēterburgā
Katram mājās
savā gultiņā

Nepieciešamības gadījumā var tikt mainīta apskates objektu secība
Ceļojuma cenā Ietilpst:





Vieta tūristu autobusā
Naktsmītne ar brokastīm Pēterburgā
Pavadošā gida - grupas vadītāja pakalpojumi
Vietējais gids Pēterburgā, Pēterhofā, Carskoe Selo, īzaka un Spas na Krovi katedrālēs

Papildizdevumi: (minētas 2018 g. vasaras cenas)
 Ēšanas izdevumi (pusdienas, vakariņas) ~450 RUB(viena ēdienreize)
 Ieejas biļetes objektos (Pēterhofa, kuģītis pa kanāliem, Katrīnas pils un dārzs, Jusupova pils, Īzaka
katedrāle, Spas na Krovi)- 4000 RUB
 Ermitāža – 700 RUB
 Vakara ekskursija uz tiltu pacelšanu- 5 EUR
 Faberžē muzejs - 600 RUB
 Krievijas vīza un apdrošināšana 76 EUR
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.

