Odesa un apkārtne
Kolorīta pilsēta Melnās jūras krastā un Donavas delta

689 EUR, 7 dienas
Visas ekskursiju dienas un 5 pusdienas iekļautas cenā
2019.gada 18.08.-24.08.
Iespēja izbaudīt slaveno ostas pilsētu Odesu ar tās teiksmaino šarmu.
Melnās jūras vilinājums un dienvidu saule. Augļi un vīni.
Ļausimies piedzīvojumiem!

Ceļojuma laikā jūs gaida:
Odesa - īsta pērle Melnās jūras krastā.
Ostas pilsētas bagātā un raibā vēsture
izveidoja īpašo ‘’odesītu tautu ‘’- ar savu
humoru, valodu un dzīvesveidu. Interesantās
ieliņas un īpašie pagalmiņi.
Katakombu noslēpumi, kontrabandistu
stāsti un leģendas atdzīvina šīs rosīgas
pilsētas vēsturi. Romantiski noskaņotiem te
netrūkst skaisto skvēru un strūklaku, greznu
ēku un promenādes.
Vilkovo. Donavas 0 km jeb Donavas
delta, kur ir izvietojusies interesanta un
neparasta pilsēta. Šeit mēs uzzināsim , kas
ir lipovāni un kā viņi dzīvo savā ‘’Venēcijā’’.
Piedzīvosim braucienu pa zaļo, putnu balsu
pieskandināto, neskarto dabu Donavas
deltas rezervātā. Akkermana cietosnis ir
vislabāk saglabājies viduslaiku cietoksnis
visā Ukrainā, kam blakus izsenis aug
vīnogulāji. Šeit top slavenie ‘’Šabo’’ vīni.
Baudīsim ukraiņu sātīgo un gardo ēdienu, degustēsim vīnu un konjaku. Iepazīsim gan pilsētas,
gan zvejnieku dzīvi. Priecāsimies par Melno jūru, sauli un ziediem, delfīniem. Un tas vēl nav viss…

Pieteikšanās braucienam:
Tālis 29132099
Lidija 26497573
lidija@italisgeotour.com
Elektroniski:

http://ej.uz/Italisbraucieni

Odesa un apkārtne
1. diena
18.08.
svētdiena
Rīga-Odesa
2. diena
19.08.
pirmdiena
Odesa

3. diena
20.08.
otrdiena
Odesa

4. diena
21.08.
trešdiena
Vilkovo. Donavas
0 km (Donavas
delta)

5. diena
22.08
ceturtdiena
Odesa-BelgorodaDņestrovska-Šabo-Odesa
6. diena
23.08.
piektdiena
Odesa
7. diena
24.08.sestdiena
Odesa-Rīga

Tikšanās Rīgas lidostā pl.22.00. Lidojums, tiešais reiss Rīga- Odesa 23.45-02.20.
Ierašanās Odesā 02:20. Transfērs uz viesnīcu.
Izmitināšanās viesnīcā. Atpūta. Brokastis viesnīcā.
Ekskursija Odesā kājām un ar autobusu. Arkādija.
Izbrauciens ar kuģīti pa jūru (1 h).
Pusdienas.
Konjaka muzejs ‘’Šustovs’’ Ekskursija un degustācija (3-11 gadu izturētie konjaki).
Brīvais laiks.
Brokastis viesnīcā.
Ekskursija pilsētas centrā kājām.
Katakombu apmeklējums Moldavankas rajonā. Ekskursija ‘’Kriminālā Odesa’’, leģendāras
personības un to piedzīvojumi.
Pusdienas.
Ekskursija Odesas kinostudijā. Iepazīsim kino aizkulises.
Vaska figūru muzeja apmeklējums. Pasaku un vēsturiskie tēli un ne tikai…
Brīvais laiks.
Brokastis viesnīcā.
Vilkovo. Donavas deltā izvietojusies pilsēta atgādina Venēciju. Ekskursija pa pilsētu,
neparastajām ielām-upītēm.
Pārbrauciens ar kuteri uz vienu no deltas saliņām. Te lauku sētā ‘’Kvakenburgu’’ mūs
gaida zvejnieku pikniks ar Donavas zivju zupu, vīnu, lauku tēju no īsta patvāra. Peldēšanās
un atpūta.
Brauciens ar kuģīti pa Donavas deltas apkārtni, iepazīšanas ar vietējiem vecticībnieku
ciemiem un kultūru. Apmeklēsim arī 0 km, vietu,kur Donava ieplūst Melnajā jūrā.
Brokastis viesnīcā.
Viduslaiku Akkermana cietoksnis. Ekskursija un fotopauze.
Vīna rūpnīca ‘’Šabo’’. Ekskursija un 6 vīnu degustācija.
Pārbrauciens uz atpūtas bāzi Zatokā.
Atpūta pie jūras ar pikniku (šasliki utt.)
Atgriešanās Odesā pēc 19.00

Viesnīca
Odesā 3*

Brokastis viesnīcā.
Ekskursija ‘’ Odesas pagalmi’’.
Pusdienas.
Brīvais laiks pilsētas centrā. Iespēja apmeklēt delfīnu šovu vai atpūsties pie jūras.
Transfērs uz lidostu.
Izlidošana no Odesas 03:40.
Ielidošana Rīgā 06:15

Viesnīca
Odesā 3*

Viesnīca
Odesā 3*

Viesnīca
Odesā 3*

Viesnīca
Odesā 3*

Nepieciešamības gadījumā var tikt mainīta apskates objektu secība
Cenā ietilpst:
 Aviobiļete Rīga-Odesa-Rīga;
 Nododamā bagāža līdz 20 kg, rokas bagāža līdz 8 kg;
 Visu dienu autobusa ekskursijas; transfēri uz/no lidostas Ukrainā
 Pavadošā grupas vadītāja pakalpojumi;
 Vietējais gids Ukrainā, Odesā (krievu valodā);
 Nakšņošana 3* viesnīcā ar brokastīm un 5 pusdienām ekskursiju laikā
 Apdrošināšana
Papildizdevumi:
 Vakariņas;

Ieejas biļetes visos programmā paredzētajos objektos - ap 35€
100 UAH=4,42 EUR (Tavex 29.01.2019)
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

