www.italisgeotour.com

Pa Prūsijas ceļiem Ziemeļpolijā
2022. gada 26.-30. jūnijs 5 dienas 385 EUR
Šaurie un līkumotie senās Prūsijas ceļi. Relaksācija Mikolaikos.
Krāšņā Gdaņska un majestātiskā Malborka. Kašūbu stāsti.
Ceļojuma laikā jūs gaida:
Mikolaiki. Polijas Venēcija. Burāšanas sporta galvaspilsēta.
Akvaparks ‘’Tropikana’’, kur vairāki baseini (sporta, ar viļņiem, ar
hidromasāžu), 4 nobraucamie kalniņi, kalniņš „Dzirnavas”, baseins-upe ar
straumi. Burbuļvannas (magnija-kalcija, sārmainā u.c.). Tvaika un sausās
pirtis (skuju, eikaliptu, alpu zāļu), sniega-ledus pirts un sāls ala. Viss, kas
nepieciešams relaksācijai.
Malborkas pils. Pils atrodas Nogates upes krastā Malborkas pilsētā.
Tā ir iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, jo ir lielākā, labi
saglabātā ķieģeļu gotikas aizsardzības būve pasaulē. Vietas vāciskais
nosaukums Marienburg nozīmē ‘’Svētās Marijas pils’’.
Gdaņska. Viena no skaistākajām Eiropas pilsētām. Kopā ar Gdiņu un
Sopotu veido t.s. Trīspilsētu (Trójmiasto) ar vairāk nekā 1 milj. iedz., kas
stiepjas gar jūras krastu 50 km garumā. Ap Gdaņsku plešas viens no
bagātākajiem Polijas novadiem. Pilsēta ar bagātu vēsturi un tradīcijām.
Veidojusies kā tirdzniecības osta vācu, kašūbu un poļu kultūru mijiedarbībā.
Sena Hanzas pilsēta. Šimbarka – te atrodas Ginesa rekorda cienīgs garais
krogus galds, pilnīgi traka uzņēmēja ideja – māja kājām gaisā. Tā ir zeme,
kurā vietējie runā ļoti dīvainā poļu valodā, dzer paniņas, šņauc tabaku un ar
cieņu valkā tautastērpu.
Šwienta Ļipka - Jezuītu ordeņa klosteris ir viens no Polijas
greznākajiem baroka laikmeta vēstures pieminekļiem. Uzmanību piesaista
bazilikas iekšējais interjers.
Vilku midzenis - III Reiha virspavēlniecības mītne Gerložā, viena no
drūmākajām vietām šajā reģionā. Militārā kompleksa teritorijā atrodas 80
celtnes, tajā skaitā 50 bunkuri. Kompleksa vajadzībām šeit bija uzcelta
elektrostacija, dzelzceļš, lidlauks. Centrālajā daļā bija izvietotas dzīvojamās
mājas galvenajiem Reiha vadoņiem, kazino, kinoteātris. Komplekss bija labi
nomaskēts, apjozts ar aizsargjoslu un mīnēts.
Ceļošana iedvesmo! Ceļo kopā ar Italis Geotour!

Pieteikšanās braucienam:

Tālis 29132099

info@italigeotour.com

www.italisgeotour.com

Pa Prūsijas ceļiem Ziemeļpolijā
2022.gada 26.-30. jūnijā
Nr.

Datums

Maršruts

1.

26.06.
svētdiena

Jelgava - Mikolaiki

2.

27.06.
pirmdiena

Mikolaiki-GerložaFromborkaGdaņska

Apskates objekti
● Izbraukšana no Jelgavas plkst.6:00.
● Pusdienas ceļmalas krodziņā ‘’Abro’’.
● Vigru karmelītu klosteris.
● Mikolaiki. Pilsētiņas apskate.
● Akvaparka ‘’Tropikāna’’ apmeklējums.

Naktsmītne

●
●
●
●

Brokastis viesnīcā.
Gerloža. Vilku midzenis.
Swienta Ļipka ar neparastām ērģelēm.
Rešela-senā Vārmijas zemes galvaspilsēta.
Pusdienas.
Fromborka-Nikolaja Kopernika pilsētiņa.
Nakšņošana Gdaņskā.

Viesnīca
Gdaņskā

Brokastis viesnīcā
Ekskursija Gdaņskā, Sopotā, Gdiņā.
Atpūta pie jūras Sopotā.
Brīvais laiks Gdaņskā. Iespēja izbraukt ar kuģīti vai
apmeklēt Dzintara muzeju.
Brokastis viesnīcā
Šimbarka-kašūbu tradīcijas un neparastās lietas.
Kopīgas kašūbu pusdienas.
Malborka - varenākā Vācu ordeņa pils Eiropā.
Nakšņošana Olštinā.
Brokastis viesnīcā
Olštinas apskate.
Mājupceļš
Pusdienas ceļmalas krodziņā.

Viesnīca
Gdaņskā

●
●
3.

28.06.
otrdiena

Gdaņska-SopotaGdiņa-Gdaņska

●
●
●
●

4.

29.06.
trešdiena

GdaņskaŠimbarkaMalborka-Olština

5.

30.06.
ceturtdiena

Olština - Jelgava

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Viesnīca
Mikolaiku
apkaimē

Viesnīca
Olštinā

Katram
savā
gultiņā

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.

Ceļojuma cenā 385 EUR ietilpst:
• Vieta tūristu autobusā
• Naktsmītnes ar brokastīm
• Apdrošināšana
• Pavadošā gida - grupas vadītāja pakalpojumi
• Vietējie gidi Polijā
Papildizdevumi 2021g.cenās :
Akvaparka apmeklējums
50 PLN (1,5 h)
Malborkas pils
40.00 PLN
Šimbarka
24 PLN+32 PLN (pusdienas)
Fromborka18 PLN
Vigru klosteris
8 PLN
Vilku midzenis24 PLN
Kuģītis Gdaņskā 55 PLN
Sv. Lipka ziedojums
2 PLN
Kopā: 253 PLN
Pusdienas, vakariņas individuāli ~25-35 PLN

www.italisgeotour.com

Mūsu prasība – ceļotājam ir derīgs Covid19 vakcinācijas sertifikāts!
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.

KLIENTS tiek fiksēts CEĻOJUMAM, kad ir iepazinies ar Līgumu, parakstījis to un veicis avansa
iemaksu 40 EUR apmērā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu.
Pārdodot braucienu 1 personai par norādīto cenu, Italis Geotour nevar garantēt, ka pieteiksies vēl
kāds dzīvošanai 2-vietīgā numurā. Gadījumā, ja otrs cilvēks nepiesakās, personai ir jāpiemaksā par
dzīvošanu vienvietīgā numurā vai jāpiekrīt mūsu piedāvātājam izvietošanas variantam.
Ceļojums tiks organizēts atbilstoši tiem sanitāri epidemioloģiskajiem norādījumiem, kas būs spēkā uz
brauciena sākumu (atbilstoši katras valsts noteikumiem).
Līdzi nepieciešams ņemt sejas maskas un roku dezinfekcijas līdzekli.
Gadījumā, ja Covid-19 izplatības dēļ plānotais ceļojums nebūs iespējams no “SIA Italis Geotour”
neatkarīgu iemeslu dēļ, klientu iemaksātā nauda tiks pārcelta uz laiku, kad ceļojums būs iespējams
vai uz jebkuru citu SIA “Italis Geotour” piedāvāto ceļojumu!
Ieteicams sakārtot bezmaksas EVAK karti un ņemt līdzi ( https://www.vmnvd.gov.lv/lv/evak-karte)
Pieteikties šeit:
http://ej.uz/Italisbraucieni

Lidija 26497573
Tālis 29132099
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