
 

 

 

 

 

                 Romantiskā Ļvova un 
rudens Karpati  

 

        389 EUR + aviobiļete 
             2019.gada 19.10.-24.10. 

Pilsēta, kura apbur, nav iespējams pretoties tās šarmam. 

Ļausimies piedzīvojumiem! 

 Ceļojuma laikā jūs gaida:  

Ļvova - īsta pērle 

Rietumukrainas rotā. 

Ļvova, kuras vēsturiskais 

centrs ir iekļauts 

UNESCO Pasaules 

mantojuma sarakstā, ir 

viens no iecienītākajiem 

tūristu galamērķiem 

Ukrainā. Pilsēta ir ideāli piemērota nesteidzīgām brīvdienām, lai nodotos vēdera priekiem un 

pamielotu acis ar dažādu kultūru sajaukumu pilsētas vaibstos. Te ir īpaša aura. Laikmeti savijušies 

un izrotājuši pilsētu ar brīnišķīgu arhitektūru: gotika, baroks, rokoko, klasicisms, jugendstils un 

moderns. 

Karpatu kalni. Par kalniem skaistāki var būt tikai kalni rudens rotā. Izbaudīsim Karpatu varenību 

no Visokij Verh virsotnes. Aplūkosim trīs skaistās pilis Ļvovas apkārtnē - Oleskas, Podgoreckas, 

Zoločevskij, kur katra piederējusi dižciltīgajiem magnātiem. 

Ļvovā noteikti jānobauda kafija un šokolāde. Paši 

drosmīgākie var nomēģināt speķi šokolādē.  

  

 Un tas vēl nav viss… 

 

 

 

 

 

 

 

Pieteikšanās braucienam:   
Tālis  29132099   

Lidija 26497573                 lidija@italisgeotour.com  

Elektroniski:                         http://ej.uz/Italisbraucieni 
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Romantiskā Ļvova un 
 rudens Karpati  

 
 

Nepieciešamības gadījumā var tikt mainīta apskates objektu secība 

Cenā ietilpst: 

• Visu dienu autobusa ekskursijas; 

• Pavadošā grupas vadītāja pakalpojumi; 

• Vietējais gids Ukrainā, Ļvovā (krievu valodā); 

• Nakšņošana 3* viesnīcā ar brokastīm  

• Apdrošināšana 
 

Papildizdevumi: 

• Pusdienas (tiks pasūtītas kopējās pusdienas 4*125 UAH*), vakariņas; 
• Ieejas biļetes ~23 EUR: Ličakovas memoriāls- 40 UAH; Virmenskas baznīca – 5 UAH; Katedrāle- 5UAH; 

Itāļu pagalms-5 UAH; Potocku pils – 70 UAH; Pacēlājs- 150 UAH; 3 pilis- 200 UAH; Nac.parks-10 UAH 
 
*grivnas 
 
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 

1. diena 
   19.10. 
sestdiena 
Rīga-Ļvova 

 
Tikšanās Rīgas lidostā pl.22.00. Lidojums,  tiešais reiss Rīga- Ļvova 23:50-01:40. 
 

 

2. diena 
20.10. 
svētdiena 
 
Ļvova 

Ierašanās Ļvovā. Transfērs uz viesnīcu. 
Izmitināšanās viesnīcā. Atpūta. Brokastis viesnīcā.   
Ekskursija pa pilsētu ar autobusu, lai vairāk redzētu un aptvertu.   
 Pusdienas.  
Ekskursija pa centrālo pilsētas daļu kājām, kas iekļauta UNESCO sarakstā. 
Brīvais laiks. 

Viesnīca 
Ļvovā 3* 

3. diena 
21.10. 
pirmdiena 
Karpati 
 

Brokastis viesnīcā.  
Ekskursija uz Karpatiem. Apmeklēsim Beskīdu Nacionālo parku, aplūkosim 
Kameneckas ūdenskritumu, kurā ja nopeldas, tad tajā gadā apprecas.  
Pusdienas. 
‘’Zahar Berkut’’ komplekss, kurā atrodas trosu ceļš, kas uzvedīs Visokij Verh virsotnē, no 
kuras paveras skaistā panorāma uz apkārtējiem rudens kalniem. 

Viesnīca 
Ļvovā 3* 

4. diena 
22.10. 
otrdiena 
Ļvova 
 

Brokastis viesnīcā. 
 Ekskursija ‘’Ļvovas kafija’’ ar degustāciju. Ļvova visā Ukrainā ir slavena ar īpašu kafijas 
pagatavošanas recepti un gardo šokolādi. 
Pusdienas. 
Ekskursija ‘’7 Ļvovas brīnumi’’, kuras laikā apmeklēsim Ļvovas Operas un baleta teātri, 
Šļahtas namu, Potocku pili, pilsētas itāļu sturīti u.c. Nobaudīsim vietējos uzlējumus, kuri 
Rietumukrainā ir īpaši gardi. 
 

Viesnīca 
Ļvovā 3* 

5. diena 
23.10. 
trešdiena 
Ļvovas 
apkārtne 
 

Brokastis viesnīcā.  
Apmeklēsim skaistākās pilis, kas savulaik piederējušas hetmaņiem: Oleskas, Podgoreckas, 
Zoločevskij. Katrā no trim pilīm ir tikai tai piederoša rozīnīte gan arhitektūrā, gan interjeros. No 
viduslaikiem līdz renesansei, katrā pilī ir bagāta mākslas priekšmetu kolekcija un sava leģenda 
par tur mītošajiem spokiem. 

Viesnīca 
Ļvovā 3* 

6.diena 
24.10. 
Ļvova-Rīga 

Transfērs uz lidostu. Reiss Ļvova-Rīga 04:20-06:15  


