
 

 

 

 

 

                 Romantiskā Ļvova  
mazā kompānijā 

 

       606 EUR  
             2020.gada 17.10.-22.10. 

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. 

Ļvovai piemīt īpašs šarms, ko rada viss kopā - vēsturiskās 

ieliņas, nami ar iekšpagalmiņiem un veseliem pagrabu 

labirintiem, restorāni, krodziņi un kafejnīcas visdažādākajām 

gaumēm, ielu muzikanti, tirgotāji un mākslinieki un daudzie 

cilvēki, kas šeit jūtas ļoti brīvi. Ļvovā noteikti jānobauda kafija un 

šokolāde. Paši drosmīgākie var nomēģināt speķi šokolādē.  

Karpatu kalni. Par kalniem skaistāki var būt tikai kalni 

rudens rotā. Izbaudīsim Karpatu varenību no Visokij Verh 

virsotnes. 

Unikāli klinšu klosteri un balto horvātu apmešanās 

vietas Nikolajevā un Dubrovā. Smilšalas, kas veido veselu 

pilsētu, ir senslāvu kultūras piemineklis. Tā ir neparasta 

senukraiņu vēstures liecība. 

Gardie Mukko sieri kazu fermā, tie tiek gatavoti ar mīlestību 

un dažādām garšām: viskija, trifeļu, čili u.c. 

Apmeklēsim arī ‘’Vectēva aptieku’’ nelielā ciemā, kur 

viesmīlīgie ukraiņi cienās mūs ar dabas veltēm, kas uzlabo 

veselību. 

  Un tas vēl nav viss… 
Pieteikšanās braucienam:   
Tālis  29132099   

Lidija 26497573                 lidija@italisgeotour.com  

Elektroniski:                         http://ej.uz/Italisbraucieni 

mailto:lidija@italisgeotour.com
http://ej.uz/Italisbraucieni


 

 

 
Romantiskā Ļvova  

17.-22.10.2020 
 

Nepieciešamības gadījumā var tikt mainīta apskates objektu secība 
Cenā ietilpst: 

 Aviobiļete Rīga-Ļvova-Rīga ar nododamo bagāžu (20 kg) 

 Visu dienu autobusa ekskursijas; 

 Pavadošā grupas vadītāja pakalpojumi; 

 Vietējais gids Ukrainā, Ļvovā (krievu valodā); 

 Nakšņošana 3* viesnīcā ar brokastīm (viesnīca pilsētas centrā) 

 Apdrošināšana 
 

Papildizdevumi: 
 Pusdienas (tiks pasūtītas kopējās pusdienas 4*125 UAH*), vakariņas; 
 Ieejas biļetes ~30 EUR: Ličakovas memoriāls- 40 UAH; Virmenskas baznīca – 5 UAH; Katedrāle- 5UAH; Itāļu 

pagalms-5 UAH; 9 sieru degustācija– 80 UAH; Pacēlājs- 150 UAH; Nac.parks-10 UAH;’’Vectēva aptieka’’- 45 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 
   17.10. 
sestdiena 
Rīga-Ļvova 

 
Tikšanās Rīgas lidostā pl.22.00. Lidojums,  tiešais reiss Rīga- Ļvova 23:45. 
 

 

2. diena 
18.10. 
svētdiena 
 
Ļvova 

Ierašanās Ļvovā 01:35. 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* 
centrā 

3. diena 
19.10. 
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* 
centrā 

4. diena 
20.10. 
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* 
centrā 

5. diena 
21.10. 
trešdiena 
Ļvovas 
apkārtne 
 

Brokastis viesnīcā.  
Nikolajeva - balto horvātu (pagānu slāvu cilts) klinšu komplekss, kas ir izplēties uz 250 ha un 
veido dažādas nozīmes smilšakmens alu labirintu. 
Dubrova- pagānu kulta vietas. 
Ugercko – ekskursija novada lielākajā kazu fermā. Mukko sieru degustācija. 
Pusdienas Strijā. 
Rozgirče- klinšu klosteris un minerālūdens degustācija. 
Mirtjuki ciems, kurā atrodas ‘’Vectēva aptieka’’, kurā degustēsim ārstnieciskās tējas, sīrupus 
un uzlējumus, tur arī varēsim tos visus iegādāties. 

Viesnīca 
Ļvovā 3* 
centrā 

6.diena 
22.10. 
Ļvova-Rīga 

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


