
Kaļiningrada – Dzintara krasta iepazīšana

Izbraukšanas datums: 16.11.2019 – 18.11.2019
3 dienas, visas naktis - viesnīcās 

1.diena: 6.00 izbraukšana no Rīgas uz Kaļiņingradu. 
Divu nosaukumu pilsēta - Kēningsberga un Kaļiņingrada -Apskates 

ekskursija. Karaļa vārti, Brandenburgas vārti, katedrāle (no ārpuses), 
etnogrāfiskā kompleksa “Ribnaja derevņa” panorāma, vācu grezno 
villu rajons – Amalienau, Marcipāna muzejs ar degustaciju .

2.diena: Ciems Jantarnija, kur atrodas pasaulē lielākā dzintara atradne. 
Radošā darbnīca “Dzintara lietu meistars”. Bekera parks, kādreizējā 
protestantu baznīca-pašlaik ir pareizticīga baznīca. Austrumu Prūsijas 
kūrortpilsēta – Svetlogorska, ekskursija pa pilsētu un promenādi pie 
jūras.

3.diena: Pastaiga pa Zeļenogradsku, Kaķu muzeju Murarium, iespēja 
apmeklēt tirdzniecības centru un iegādāties suvenīrus.
Iepazīšanās ar Kuršu kāpu. Efa kāpas skata laukums un “Dejojošais 
mežs”. Mājupceļš un vakarā ierašanās Rīgā.

Ceļojuma cena:
€ 125 vienai personai, izvietojoties viesnīcās divatā vai trijatā,
€ 50 papildus maksa par izvietošanu vienviet. istabās viesnīcās,
€ 50 papildus maksa par dubultvietu autobusā (pēc vēlēšanās).

Kaļiņingrada - Dzintara ciems - Svetlogorska- Zeļenogradska - Kuršu kāpa 

Cenā ietilpst:
brauciens ar autobusu (tv, wc, kondicionieris), ceļu nodekļi , naktsmītnes
3* viesnīcā, brokastis viesnīcā,
Eko nodeva Krievijā un Lietuvā, prāmja biļete, ekskursiju programma bez
ieejas biļetēm, izņemot pasākumus, kas minēti ailē “papildizdevumi”.

Papildus izmaksas - pēc vēlēšanās:
• Pusdienas viesnīcā 16/11/2019: (pēc vēlēšanas – 400 rub / 6 euro).
• Marcipāna muzejs ar degustāciju: 50 rub / 1 euro
• Kompleksās pusdienas Jantarnij: (pēc vēlēšanas 350 rub / 5 euro)
• Radošajā darbnīcā “Dzintara lietu meistars”: 250 rub / 4 euro
• Skatu laukums Jantarnij: 350 rub / 5 euro
• Kaķu muzejs Murarium 280 rub / 4 €
• AAS BAN medicīniskā apdrošināšana – 3 euro (personām līdz 65.g)

LSAB biedriem ir nolikumā paredzētais atbalsts (www.lsab.lv)
Pieteikties : Elga T. 22367496, elga1@inbox.lv

Latvijas Republikas pilsoņiem tiek noformēta elektroniskā vīzа uz Kaļiņingradu
https://evisa.kdmid.ru/ -patstavīgi vai elektroniskās vīzаs noformēšanā ceļojuma
birojā - 5 eiro/cilv. Valūta – krievijas rublis 1 eur = ~70.3 RUB


