
  
 
 

  

LSAB PRO CEĻOJUMI  2023. 
   

 

 

NR.P.K. DATUMS VIETA CENA DIENAS 

     

1. 04.03.2023 Kaziukas svētkus Lietuvā Cena: 40 € 1 diena 

2. 07.04.2023 
 

Krakova. Zakopane. Atrakcijas parks  
Enargylandia 

Cena: 220€ 
 

4 dienas 
 

3. 15.04.2023 
 

SPA atpūta Pērnavā, alpakas un nēģi  
Salacgrīvā 

Cena: 120€ 
 

2 dienas 
 

4. 22.04.2023 Lidojošās zivis Kuldīgā Cena: 35€ 1 diena 

5. 29.04.2023 Itālija. Toskāna Cena: 430€ 7 dienas 

6. 
04.05.2023 
 

Krakova. Zakopane. Atrakcijas parks  
Enargylandia 
 

Cena: 220€ 
 

4 dienas 
 

7. 27.05.2023 
 

Jūra. Fiesta. Barselona 
 

Cena: 575€ 
 

9 dienas 
 

8. 10.06.2023 
 

Druskininki un Birštona 
 

Cena: 120€ 
 

2 dienas 
 

9. 23.06.2023 
 

Stokholmas kruīzs. Atpūta Baltijas jūrā uz 
kuģa Baltic Queen 

Cena: 260€ 
 

3 dienas 
 

10. 08.07.2023 
 

Nedēļās nogale Polijā. Varšava - Olština 
 

Cena: 140€ 
 

2 dienas 
 

11. 29.07.2023 
 

Norvēģija.  
Ziemeļu karaliene 

Cena: 695€ 
 

8 dienas 
 

12. 26.08.2023 
 

Slovākija - Polija - Austrija 
 

Cena: 325€ 
 

5 dienas 
 

13. 
16.09.2023 
 

Grieķu Maķedonija ar atpūtu pie Egejas 
jūras 
 

Cena: 635€ 
 

10 dienas 
 

14. 30.09.2023 
 

Sicīlija - Apūlija. 
 

Cena: 795€ 
 

12 dienas 
 

15. 21.10.2023 
 

Narva un Peipusa ezers 
 

Cena: 120€ 
 

2 dienas 
 

 



SV. KAZIMIRA GADATIRGUS (KAZIUKO MUGĖ) VIĻŅĀ  
1 diena 

 
Datums: 04/03/2023 
 
Kaziukas svētkus Lietuvā svin jau vairāk kā 300 gadus. Galvenais svētku simbols ir greznās Viļņas verbas. Sv. Kazimira svētku 
tirdziņš ir vecākais un lielākais gadatirgus Eiropā! Tajā piedāvā visdažādāko preci: pītus grozus, grebtas karotes, šķīvjus, 
rotaslietas, kalumus, senlietas, karstvīnu, karsto alu utt. un, protams, tradicionālās verbas no sausiem ziediem un zālēm. Tirgotāji 
tic – ja veiksies tirdzniecība Kaziukas svētkos, tad veiksies arī visu gadu. Svētkos par līksmību gādā ielu muzikanti un folkloras 
ansambļi! 
 
1. diena “Rīga – Viļņa – Rīga” 

07:30 izbraukšana no Rīgas. 
Ierašanās Viļņā (Vilnius/Wilno). Ekskursija pa Viļņu – panorāma “Trīs Krusti”, Gedemina tornis, 
šaurās ieliņas, Katedrāles laukums, Viļņas universitāte. 
Užupis - neatkarīgā Viļņas mākslinieku „Republika” ar savu himnu, satversmi, prezidentu, bīskapu 
un savu aizgādni „Pārupes Eņģeļi”. Tā salīdzināma ar Parīzes Monmartru vai Kopenhāgenas 
Kristianiju. Neparastas ceļa zīmes, mākslas galerijas, grafitti, mājīgas kafejnīcas, veikaliņi veido šī 
īpašā kvartāla auru 
Brīvais laiks Sv. Kazimira gadatrgū. 
Sv. Kazimira gadatirgus – tradicionālais amatniecības tirgus, kas notiek marta pirmajās brīvdienās 
un kurš tiek veltīts Lietuvas svētajam aizbildnim Sv. Каzimiram. Simtiem amatnieku šajās dienas iziet 
uz ielām, lai parādītu savu meistarību. Svētais Kazimirs tiek uzskatīts par visu amatnieku aizbildni. 
Kazimira valdīšanas laikā šis bija pirmais gadatirgus pēc garas un bargas ziemas. Prasmīgākie 
amatnieki tirgoja savus labākos darbus. Ticējums vēsta, ka savus ienākumus amatnieki uz nākošo 
gadu prognozēja pēc tā cik veiksmīga peļņa bijusi gadatirgū. Uz šo gadatirgu sabrauc visi labākie 
Lietuvas audēji, podnieki, kalēji un citi amatnieki. Gadatirgū var iegādāties keramiku, koka un salmu 
mājas piederumus, izstrādājumus no dzintara, ādas un metāla. Vispopularākie suvenīri, ko iegādājas 
visi apmeklētāji ir: piparkūka “Kaziukas sirds”, salmu pušķis “Kaziuka”, baranku virtenes un 
keramikas zvaniņi. 
“Izbaudīt Kaziukas” – tā ir unikāla iespēja nogaršot visdažādas lietuviešu maizes, gaļas un piena 
produktus, medu, saldumus un visādus nāšķus, ka arī lietuvuešu mājas alu. Jautru noskaņu 
pasākumā laikā nodrošina ielas muzikanti. 
Vēlu vakarā atgriešanās Rīgā. 

 
Cena: 40€ vienai personai  

Ceļojuma cenā ietilpst :  

• transporta pakalpojumi ar komfortablu autobusu ceļojuma laikā (gaisa kondicionētājs, audio/video, WC)  

• grupas vadītāja – gida pakalpojumi  

• ekskursija Viļņā grupas vadītāja pavadībā 

 
Ceļojuma cenā neietilpst : 

• pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi 

• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos  

 

 Tūroperators SIA “Fēnikss Ceļojumi” - tālrunis 27521137 - info@fenikss.com 



www.fenikss.com 
 

KRAKOVA - ATRAKCIJAS PARKS ENERGYLANDIA - ZAKOPANE 
4 dienas, 3 naktis – viesnīcās 

 
Izbraukšanas datums: 07/04/2023, 04/05/2023 
 

1. diena “Rīga – Krakova” 
Agri no rīta izbraukšana no Rīgas ar autobusu. Ceļš pa Latviju, Lietuvu, Poliju. Pauze tirdzniecības 
centrā. Nakts - viesnīcā Krakovas apkaimē. 

  
2. diena “Krakova - atrakcijas parks Energylandia - Krakova” 

Brokastis. Senā Polijas galvaspilsēta Krakova (Kraków). Brīvais laiks.  
Pēc vēlēšanās, par papildus maksu - ekskursija pa Krakovu vai  
brauciens uz atrakciju parku Energylandiu. 
Energylandia ir lielākais atrakciju parks Polijā, piedāvājot vairāk kā 120 atrakcijas, kā arī vairākas 
ūdens parku zonas, kas izvietotas 70 hektāru platībā, paredzētas visām vecuma grupām gan 
bērniem, gan pusaudžiem, gan pieaugušajiem.  
Nakts - viesnīcā Krakovas apkaimē. 

  
3. diena “Krakova - Zakopane - Krakova” 

Brokastis. Brīvais laiks. Pēc vēlēšanās, par papildus maksu - brauciens uz Zakopani. Zakopane 
(Zakopane), kuru devē par Polijas ziemas jeb kalnu galvaspilsētu. Zakopāne – slavena kūrorta 
pilsēta Tatru kalnos, slēpošanas centrs. Tā atrodas pašā Tatru kalnu pakājē, ap 700 metru virs j.l. 
Zakopani apburošu padara glītie koka namiņi, kas labi iederās meža un kalnu ainavā. Pastaiga pa 
Krupuvku (Krupówki) gājēju ielu ar daudziem veikaliņiem, kafejnīcām, bāriem, restorāniem un 
tirdziņu tās galā, kur katrs var atrast aitādas, aitas sieru un dažādus suvenīrus. Iespēja ar pacēlāju 
uzbraukt Gubaluvkas  (Gubalówka) kalnā, no kura 1120 m virs j.l. augstās virsotnes var pavērot 
Tatru kalnu ainavu. Iespēja atpūsties ūdens atpūtas kompleksā. Brīvais laiks. Nakts - viesnīcā 
Krakovas apkaimē. 

  
4. diena “Krakova – Rīga” 

Brokastis. Ceļš pa Poliju, Lietuvu, Latviju. Vēlu naktī - ierašanās Rīgā. 
 
Ceļojuma cena: 220€ vienai personai, izmitināšana divvietīgā vai trīsvietīgā istabā 
 
Ceļojuma cenā ietilpst :  
• transporta pakalpojumi ar komfortablu autobusu ceļojuma laikā (gaisa kondicionētājs, audio/video, WC)  
• naktsmītnes (atbilstoši maršruta aprakstam) **-*** viesnīcās: divvietīgās un trīsvietīgas istabās ar dušu, WC 
• brokastis viesnīcās atbilstoši maršruta aprakstam 
• grupas vadītāja – gida pakalpojumi  
 
Ceļojuma cenā neietilpst : 
• piemaksa par papildus sēdvietu autobusā - 45€ 
• piemaksa par izmitināšanu vienvietīgā istabā - 50€ 
• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos  
• pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi, sabiedriskais transports 
• medicīniskā apdrošināšana - no 0.95€ dienā 
 
ekskursija Krakovā krievu valodā vai brauciens uz atrakciju parku Energylandiu - 20€  
brauciens uz Zakopani - 40€  
ūdens atpūtas centrs - 49zł (ap12€) baseins un sauna 2 stundas 

Ieejas biļetes Atrakciju parkā ( vienas dienas cena) – no 179 PLN  *** 2022.gada cenas; 

 

http://www.fenikss.com/
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SSIICCĪĪLLIIJJAA  UUNN  AAPPŪŪLLIIJJAA.. 

Feldene, Roma, Neapole, Trapani, Eriče, Palermo, Mondello, Taormīna, Bari, Alberobello, Matera   
12 dienas, 11 naktis viesnīcās 

Izbraukšanas datums: 30/09/2023 
 

1. diena “Rīga – Čehijas austrumi”  
Agri no rīta izbraukšana no Rīgas ar autobusu. Ceļš pa Latviju, Lietuvu, Poliju. Nakts - viesnīcā Čehijas austrumos. 

2. diena “Čehijas austrumi – Feldena pie Vērterezera – Ziemeļitālija” 
Brokastis. Tranzīts. Pauze Feldenā pie Vērterezera (Velden am Wörthersee). Nakts - viesnīcā Itālijas ziemeļos. 

3. diena  “Ziemeļitālija – Roma – Dienviditālija” 
Brokastis. Ceļš pa Itāliju. Ierašanās Itālijas galvaspilsētā - Romā (Roma). Brīvais laiks. Pēc vēlēšanās, par papildus maksu 
– ekskursija Romā: Popolo laukums, Pinčo pakalns, Spānijas laukums, Panteons, Venēcijas laukums, Viktoriāns, 
Kapitolija pakalns, Romas Forums. Brīvais laiks. Ceļš uz dienvidiem. Nakts – viesnīcā Kampānijas reģionā. 

4. diena “Dienviditālija – Neapole – Siclijas rietumi” 
Brokastis. Ceļš pa Itāliju. Īsā pauze Neapolē (Napoli). Brīvais laiks Spāņu kvartālā. Ceļš uz dienvidiem. Vakarā 
pārcelšanās ar prāmi uz Sicīliju (Sicilia) – vislielāko Vidusjūras salu, vietu, kur satiekas grieķu, romiešu, bizantiešu, arābu, 
normāņu kultūras un civilizācijas. Nakts – viesnīcā Sicīlijas rietumos. 

5. diena “Siclijas rietumi – Trapani – Eriče – Siclijas rietumi” 
Brokastis. Brīva diena. Pēc vēlēšanās, par papildus maksu – brauciens uz Trapani, Eriči, Favinjānu. Rietumsicīlijas 
nozīmīga osta Trapani (Trapani). Neaizmirstamā Eričes (Erice) kalnu pilsēta, uzbuvēta 751 m v.j.l. augstumā. Nakts – 
viesnīcā Sicīlijas rietumos. 

6. diena “Siclijas rietumi – Palermo – Mondello – Siclijas austrumi” 
Brokastis. Brīva diena. Pēc vēlēšanās, par papildus maksu – brauciens uz Palermo un Mondello. Palermo (Palermo) – 
Sicīlijas administratīvais centrs un galvenā osta. Iepazīšanās ar pilsētu: katedrāle, krustojums “Četri stūri”, Pretorijas 
strūklaka, Aleksandrijas Sv. Katrīnas baznīca, Lielais teātris. Brīvais laiks. Mondello (Mondello) kūrortpilsēta. Brīvais laiks 
pie jūras. Pārbraukšana uz Sicīlijas austrumiem. Nakts – viesnīcā Sicīlijas austrumos.  

7. diena “Siclijas austrumi – Etna – Taormīna – Siclijas austrumi” 
Brokastis. Brīva diena. Pēc vēlēšanās, par papildus maksu – brauciens uz Taormīnu un Etnu. Neaizmirstami iespaidi 
paliks pēc brauciena uz Etnas vulkānu, līdz Silvestri maziem krāteriem (1986 m v.j.l.). Etna ir vislielākais un visaktīvākais 
Eiropas vulkāns. Taormīnа (Taormina). Taormīna ir viena no skaistākajām pilsētām Sicīlijā, visaugstākā līmeņa kūrorts, 
kas atrodas uz kalnu terases pie jūras. Pastaiga pa pilsētu, pēc vēlēšanās – patstāvīgs grieķu teātra apmeklējums. Skatu, 
kas paveras no teātra, mēdz dēvēt par ”pilnības panorāmu”. Atpūta. Nakts – viesnīcā Sicīlijas austrumos. 

8. diena “Siclijas austrumi – Bari apkaime” 
Brokastis. No rīta – brīvais laiks pie jūras. Pārbrauciens uz kontinentu. Nakts - viesnīcā Bari apkaimē. 

9. diena “Bari apkaime – Matera – Alberobello – Bari apkaime” 
Brokastis. Brīva diena. Pēc vēlēšanās, par papildus maksu – brauciens uz Materu un Alberobello. Bazilikātas reģions. 
Vakarā – Matera (Matera) – pilsēta, kas atrodas dziļas aizas malā, sastāv no divām daļām - no augšējā kvartāla un 
apakšējā klusā Sassi kvartāla. Pirmie Matēras iedzīvotāji mitinājās telpās, kas bija izcirstas klintīs. Tas padara Materu par 
vienu no Dienviditālijas interesantākajām un fascinējošākajām pilsetām. Apūlija. Pasaules mantojuma sarakstā iekļauta 
Alberobello (Alberobello) vecpilsēta. Tā ir slavēna ar trulli stila neparastām apaļām celtnēm ar konisku jumtu. Nakts - 
viesnīcā Bari apkaimē. 

10. diena “Bari apkaime – Bari – Centrālitālija” 
Brokastis. Piejūras pilsēta Bari (Bari), Apūlijas reģiona galvaspilsēta. Bari bazilikā atrodas ievērojamā kristiešu svētā -
 Miras Sv. Nikolaja mirstīgās atliekas. Brīvais laiks pilsētas centrā. Ceļš pa Itāliju. Nakts - viesnīcā Centrālitālijā. 

11. diena “Centrālitālija – Dienvidpolija” 
Brokastis. Ceļš pa Itāliju, Austriju, Čehiju, Poliju. Nakts - viesnīcā Čehijas austrumos. 

12. diena “Dienvidpolija – Rīga” 
Brokastis. Polija, Lietuva, Latvija. Atgriešanās Rīgā – vēlu naktī no 12. uz 13. dienu. 

 
Ceļojuma cena: 795€  
 
Ceļojuma cenā ietilpst :  
• transporta pakalpojumi ar komfortablu autobusu ceļojuma laikā (gaisa kondicionētājs, audio/video, WC)  
• naktsmītnes (atbilstoši maršruta aprakstam) **-*** viesnīcās: divvietīgās un trīsvietīgas istabās ar dušu, WC 
• brokastis viesnīcās atbilstoši maršruta aprakstam 
• grupas vadītāja – gida pakalpojumi  
 

Ceļojuma cenā neietilpst : 
• piemaksa par izmitināšanu vienvietīgā istabā 250€ 
• piemaksa par papildus sēdvietu autobusā 150€ 
• opcionālas ekskursijas un ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos :  
ekskursija Romā – 20€, brauciens uz Palermo un Mondello - 45€, brauciens uz Trapani, Eriči - 55€, brauciens uz 
Taorminu un Etnu – 45€, brauciens uz Materu un Alberobello - 45€, grieķu teātris Taorminā - 10€ 
• medicīniskā apdrošināšana - no 0.95€ dienā 
• pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi, sabiedriskais transports 
 

 
 



 
 
 
 

www.fenikss.com  

 

Viļņa un slavēnie Lietuvas kūrorti Birštona un Druskininki 
2 dienas, 1 nakts viesnīcā 

 
 Datums: 10/06-11/06/2023 

   

1. diena “Rīga - Birštona -Druskininki” 

07:00 izbraukšana no Rīgas (Turgeņeva ielā, pretī Zinātņu akadēmijai). Ceļš pa Latviju, Lietuvu. 
Birštona (Birštonas/Birsztany/Birschtannen) - viena no slavenākajām Lietuvas kūrortpilsētām, kurā 
ir burvīgas dabas ainavas, organismu tonikāli minerālūdens avoti. Birštonas kūrortpilsētas 
ekskursija: Kneipa dārzs, minerālūdens paviljons “Birutes Villa”, Vitauta Dižā skulptūra, neogotikas 
stila baznīca, Vitauta pilskalns, koka skulptūru ansamblis “Dziesmu kalniņš”, Nemunas upes ieleja.  

Pārbrauciens līdz Druskininku (Druskininkai/Druskieniki/Druscheniken) kūrortpilsētai. 
Pēcpūsdienlaikā - iekārtošanās viesnīcā  Druskininkos. 
Iepazišanas ar pilsētu, iekļaujot galvenos apskates objektus.  

Pēc vēlēšanas - vizināšanās ar trošu ceļa vagoniņu pār Nemunas ieleju, lai vērotu skaistas ainavas 
no putnu lidojuma augstuma. 
Brīvais laiks. Pēc vēlēšanās ūdens atrakciju kompleksa Aqua apmeklējums: 18 pirtis, visdažādākie 
baseini, strauja upe, džakuzi vannas, masāžas ūdenskritumi, iespaidīgie slidkalniņi, bāri un 
kafejnīcas. Nakts - viesnīcā Druskininkos. 

2. diena “Druskininki –-Viļņa –Rīga” 

Brokastis. Izbraukšana no viesnīcas. Ceļš pa Lietuvu. 
Pārbrauciens uz Viļņu (Vilnius/Wilno/Wilna), mūsdienīgo Lietuvas galvaspilsētu. Ekskursija pa 
Viļņu: Katedrāle, Ģedimina bulvāris, Ģedimina tornis, Sv. Annas baznīca, Sv. Pāvela un Pētera 
katedrāle, universitāte.  

Brīvais laiks Viļņā. Izbraukšana. Ceļš pa Lietuvu, Latviju. Vēlu vakarā - ierašanās Rīgā. 
 
 

Cena: 120€ vienai personai, izmitināšana divvietīgā vai trīsvietīgā istabā 

 
Ceļojuma cenā ietilpst :  

• transporta pakalpojumi ar komfortablu autobusu ceļojuma laikā  

• naktsmītne *** viesnīcā: divvietīgās un trīsvietīgas istabās ar dušu, WC 

• brokastis viesnīcā  

• grupas vadītāja – gida pakalpojumi  

 
Ceļojuma cenā neietilpst : 

Aqua ūdens atrakciju parks - no 14€/10€ (bērniem 7-17 g.v.), 
Trošu ceļš Druskininkos - 5€/4.50€ (bērni 5-18 g.v., senjori 65+)/bērniem līdz 4 g.v. bezmaksas 

 
• piemaksa par papildus sēdvietu autobusā - 30€ 

• piemaksa par izmitināšanu vienvietīgā istabā - 35€ 

• medicīniskā apdrošināšana - no 0.95€ dienā 

• pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi 
• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos:  

 
  



 
www.fenikss.com 

 

NNOORRVVĒĒĢĢIIJJAA  
Tallina, Oslo, Torpo, Bergena, Gudvangena, Floma, Stokholma, Pērnava 

8 dienas 

Izbraukšanas datums: 29/07/2023 
 

1. diena “Rīga – Tallina”  
No rīta izbraukšana no Rīgas. Igāunija. Tallina (Tallinn/Reval). Brīvais laiks viduslaiku Tallinas 
vecpilsētā. Vakarpusē – pārbrauciens ar prāmi uz Stokholmu. Nakts – uz prāmja 4-viet. kabīnēs. 

2. diena 
 

“Stokholma – Oslo – Oslo apkaime”  
No rīta - ierašanās Stokholmā. Ceļš pa Zviedriju, Norvēģiju. Vakarpusē - īsa pastaiga pa Norvēģijas 
galvaspilsētu Oslo (Oslo): Dāņu karaļa karaļpils, teātris, parlaments, Doma baznīca. Nakts viesnīcā 
netālu no Oslo. 

3. diena 
 

“Oslo apkaime – Torpo – Norvēģijas rietumi”  

Brokastis. Ceļš pa Norvēģiju. Torpo koka baznīca (Torpo stavkirke). 182m augstā Vēringas 
ūdenskrituma (Vøringsfossen) apskate. Visgarākais Norvēģijā vanšu tilts – Hardangeras tilts 
(Hardangerbrua) pāri Hardangeras fjordam. Ulvikas (Ulvik) ciems Ulvikas fjorda (Ulvikafjord) galā. Šis 
Hordalandas ciems piedāvā apmeklētājiem unikālu pieredzi. Ulviku ieskauj nelielas fermas un smalki 
augļu dārzi. Nakts viesnīcā Norvēģijas rietumos. 

4. diena 
 

“Norvēģijas rietumi – Bergena – Norvēģijas rietumi” 
Brokastis. Brīva diena. Pēc vēlēšanās, par papildus maksu – brauciens uz Bergenu. Bergena (Bergen). 
Pastaiga pa vecpilsētu, kas saglabājusi seno koka arhitektūru. Bergenas zivju tirgus. Brīvajā laikā 
iespējams pavērot Bergenas panorāmu no 320 m augstā Fleiena (Fløyen) kalna, kur jūs nokļūsiet ar 
funikulieri, apmeklēt Bergenas akvāriju, Hanzas muzeju, vai komponista Edvarda Grīga muzeju. Nakts 
viesnīcā Norvēģijas rietumos. 

5. diena 
 

“Norvēģijas rietumi – Gudvangena – Floma – Norvēģijas rietumi” 
Brokastis. Brīva diena. Pēc vēlēšanās, par papildus maksu – brauciens uz Nereifjordu un Sognefjordu. 
Gudvangenes (Gudvangen) ciemats iespaidošā Nereifjorda (Nærøyfjord) galā. Šarmants Flomas 
(Flåm) ciemats. Sognefjorda (Sognefjord), lielākā fjorda Norvēgijā,  šķersošana ar prāmi. Nakts 
viesnīcā Norvēģijas rietumos. 

6. diena 
 

“Norvēģijas rietumi  – Centrālzviedrija”  
Brokastis. Izbraukšana. Ceļš pa Norvēģiju, Zviedriju. Nakts viesnīcā Zviedrijā. 

7. diena 
 

“Centrālzviedrija - Stokholma”  
Brokastis. Ceļš pa Zviedriju. Brīvais laiks Stokholmā (Stockholm). Vakarā – pārbrauciens ar prāmi uz 
Tallinu.  Nakts – uz prāmja 4-viet. Kabīnēs. 

8. diena 
 

“Tallina – Pērnava – Rīga” 
Ierašanās Tallinā (Tallinn). Ceļš pa Igauniju. Pauze Pērnavā (Pärnu). Brīvais laiks. Ceļš pa Igauniju, 
Latviju. Vakarā - ierašanās Rīgā. 

 

Ceļojuma cena: 695€  
 

Ceļojuma cenā ietilpst: 

• brauciens ar autobusu; 

• prāmju biļetes Igaunija - Zviedrija - Igaunija,  

• grupas vadītāja pavadība; 

• nakšņošana viesnīcās, viesu mājās, moteļos ar brokastīm (2/3-vietīgā izvietošanās); 

• autoceļu nodokļi, ostu nodevas 
 
Papildu izdevumi: 

• Piemaksa par izvietošanu 2-viet. kajītē uz prāmja – 120€ 

• Brauciens uz Nereifjordu un Sognefjordu – 55€ 

• Brauciens uz Bergenu – 40€ 

• Fleiena funikulieris – 160 NOK 

• E. Grīga muzejs – 130 NOK 
 

• Naudas vienība Norvēģijā - Norvēģijas krona (NOK); 1€ ~ 9NOK  
 

 
 

 

http://www.fenikss.com/
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JJŪŪRRAA..  FFIIEESSTTAA..  BBAARRSSEELLOONNAA.. 
Nirnberga, Bona, Loreta de Mara, Barselona, Tossa de Mara,  

Monserata klosteris, Nīma, Strasbūra 
9 dienas, visas naktis - viesnīcās 

 
Izbraukšanas datumi: 27/05/2023 
 
1. diena “Rīga – Rietumpolija” 

Agri no rīta izbraukšana no Rīgas ar autobusu. Ceļš pa Latviju, Lietuvu, Poliju. Nakts - viesnīcā Polijā, Lubušas 
vojevodistē. 

2. diena “Rietumpolija – Nirnberga – Austrumfrancija” 
Brokastis. Ceļš pa Poliju, Vāciju. Īsa apstāšanās Nirnbergā (Nürnberg), Bavārijā. Pilsētas nocietinājumu mūri un 
aizsargtorņi, Sv. Lorenca baznīca, XIV gs. Sv. Gara slimnīca, Hauptmarkt, Skaistā strūklaka, Frauenkirche, 
Rātsnams, Sv. Sebalda baznīca, Albrehta Dīrera māja, pils. Ceļš pa Vāciju. Nakts - viesnīcā Francijas austrumos. 

3. diena “Austrumfrancija – Bona – Loreta de Mara”  
Ceļš pa Franciju. Burgundija. Pauze Bonā (Beaune) – Burgundijas pirmā vesturiskā galvaspilsētā, Côte d’Or 
vīndaru rajona centrs. Pastaiga pa vecpilsētu. Iespēja iegādāties Burgundijas vīnus. Ceļš pa Franciju, Spāniju. 
Vakarā ierašanās Katalonijas kūrortpiekrastē Kostabravā (Costa Brava), Loretas de Maras (Lloret de Mar) 
kūrortpilsētā. Nakts – viesnīcā Loretā. 

4. diena “Loreta de Mara – Tossa de Mara – Loreta de Mara” 
Brokastis. Brīva diena. Pēc vēlēšanās, par papildus maksu – brauciens uz Tossu de Maru (Tossa de Mar) – vienu 
no krāšņākajām piekrastes kūrortpilsētām. Atpūta pie jūras, iespēja apmeklēt vecpilsētas viduslaiku cietokšņa 
celtnes un izsmalcinātus veikalus. Flamenko izrāde (dejas flamenko stilā, tenors, spāņu ģitāra utt.) ar 
vakariņām. Nakts – viesnīcā Loretā. 

5. diena “Loreta de Mara – Barselona – Loreta de Mara” 
Brokastis. Brīva diena. Pēc vēlēšanās, par papildus maksu – brauciens uz Barselonu. Barselona (Barcelona) – 
Katalonijas galvaspilsēta. Barselona allaž ir bijusi saikne starp Spāniju un Rietumeiropas valstīm. Iepazīšanās ar 
pilsētu: arhitekta A. Gaudi darbi, Katalonijas laukums, Gotiskais kvartāls, Ramblas bulvāris, Kristofora Kolumba 
piemineklis, osta, Montžuikas kalns. Brīvais laiks. Nakts – viesnīcā Loretā. 

6. diena “Loreta de Mara – Monserata klosteris – Andora – Loreta de Mara” 
Brokastis (līdzi). Brīva diena. Pēc vēlēšanās, par papildus maksu – brauciens uz Monseratu un Andoru. 
Monserata (Montserrat) klosteris, kas ir izvietots uz Monserata kalna terases. Klosterbaznīcas patstāvīga 
apmeklēšana, skatu laukumi, no kuriem paveras brīnumskaisti skati. Pēcpusdienā - ierašanās Andorā (Andorra) 
- pundurvalstī, kas atrodas Pirenejos un kurai ir robežas ar Spāniju un Franciju. Vēl nesen tā bija patriarhāla 
zeme, bet tagad ir moderna Eiropas minivalsts. Valsts galvaspilsēta Andora la Velja (Andorra la Vella). Brīvais 
laiks pastaigām un iepirkšanām. Nakts – viesnīcā Kostabravā 

7. diena “Loreta de Mara – Nīma – Austrumfrancija” 
Brokastis. Ceļš pa Spāniju, Franciju. Pauze Nīmā (Nîmes), Langedokas-Rusijonas reģionā. Romiešu laiku 
monumenti: Arēna, Maison Carrée. Nakts - viesnīcā Francijā, Franškontē vai Elzasas reģionā. 

8. diena “Austrumfrancija – Strasbūra – Rietumpolija” 
Agri no rīta - izbraukšana. Francija. Strasbūra (Strasbourg), Elzasas reģiona vēsturiskā galvaspilsēta. Pauze 
vēsturiskajā centrā. Ceļš pa Vāciju, Poliju. Nakts - viesnīcā Polijā, Lubušas vojevodistē. 

9. diena “Rietumpolija – Rīga” 
Brokastis. Polija, Lietuva, Latvija. Atgriešanās Rīgā – vēlu naktī. 

 
Cena:  585€  
 
Ceļojuma cenā ietilpst :  
• transporta pakalpojumi ar komfortablu autobusu ceļojuma laikā (gaisa kondicionētājs, audio/video, WC)  
• naktsmītnes (atbilstoši maršruta aprakstam) **-*** viesnīcās: divvietīgās un trīsvietīgas istabās ar dušu, WC 
• brokastis viesnīcās atbilstoši maršruta aprakstam 
• grupas vadītāja – gida pakalpojumi  
 

Ceļojuma cenā neietilpst : 
• piemaksa par izmitināšanu vienvietīgā istabā 170€ 
• piemaksa par papildus sēdvietu autobusā 120€ 
• opcionālas ekskursijas un ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos:  
Flamenko izrāde – 55€, brauciens uz Tossu – 18€, brauciens uz Barselonu – 35€, brauciens uz Monseratu/Andoru 
– 55€ 
 
• medicīniskā apdrošināšana - no 0.95€ dienā 
• pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi, sabiedriskais transports 
 
 
Tūroperators SIA “Fēnikss Ceļojumi” - Ģertrūdes iela 33/35-301, Rīga - tālrunis 27521137 - info@fenikss.com 

mailto:info@fenikss.com


 

www.fenikss.com  
  

NNAARRVVAA  UUNN  PPEEIIPPUUSSAA  EEZZEERRSS 

Alatskivi, Kolkja, Kallaste, Kauksi, Narva, Kuremjae 
2 dienas 

 
Izbraukšanas datums: 21.10.2023 
 
1. diena “Rīga – Alatskivi pils – Kallaste – Narva” 

No rīta izbraukšana no Rīgas ar autobusu. Ceļš pa Latviju, Igauniju.  
Alatskivi (Alatskivi). Balta, gracioziem tornīšiem rotāta Alatskivi pils (Alatskivi loos), kuras arhitektūrai 
piemīt apbrīnojama harmonija, elegance un izsmalcinātība. Alatskivi pils projektam iedvesmas avots 
bijusi Lielbritānijas karalienes Viktorijas vasaras rezidence – Balmoralas pils Skotijā. Ekskursija pilī ar gidu.  
Alatskivi vīna pagraba apmeklējums. Ģimenes uzņēmums no vietējām izejvielām ražo amatniecības 
vīnus. Šeit cieņā ir vietējie rabarberi, dažādas meža un dārza ogas, āboli, kā arī vietējās vīnogas. 
Degustēšanas darbnīcā jūs varat izmēģināt piecus dažādus vīnus.  
Pauze pie Peipusa ezera (Peipsi järv) Kallastes (Kallaste) ciematā. 
Ierašanās Narvā (Narva/Narwa). Narva ir Igaunijas robežpilsēta pie Krievijas robežas. Gar pilsētu 
plūst Narvas upe, kas iztek no Peipusa ezera un ir valsts robeža. Narvas upes pretējā krastā atrodas 
Krievijas Ivangorodas pilsēta un Ivangorodas cietoksnis, kas kopā ar Narvas Hermaņa cietoksni veido 
vienotu arhitektūras ansambli, kas vienlaicīgi raksturo gan Livonijas, gan Krievijas nocietinājumu  
arhitektūras īpatnības.  
Narvas apskates ekskursija: Narvas pils bastioni, senais rātsnams, skats uz Narvas upes pretējā krastā 
esošo Ivangorodas cietoksni Krievijā. Brīvais laiks. 
Nakts - viesnīcā Narvā. 

2. diena “Narva – Kuremjae – Kauksi – Rīga” 
Brokastis. Narvas pils jeb Hermaņa pils (Narva Hermanni linnus) apmeklējums ar ekskursiju.  
Kuremjae (Kuremäe). Pihticas Debesīs uzņemšanas Stavropigiskais sieviešu klosteris (Pühtitsa 
Jumalaema Uinumise Stavropigiaalne Naisklooster/Пюхтицкий Успенский Ставропигиальный 
женский монастырь) ir Krievu pareizticīgās baznīcas sieviešu klosteris, kas atrodas Igaunijas 
Ziemeļaustrumos Alutaguzes pagastā. Klosteris dibināts 1891. gadā.  
Pauze pie Peipusa ezera ziemeļkrasta pludmalēm Kauksu (Kauksi) ciematā. 
Ceļš pa Igauniju, Latviju. Vakarā - Atgriešanās Rīgā. 

 
Cena: 120€ vienai personai, izmitināšana divvietīgā vai trīsvietīgā istabā 
 
Ceļojuma cenā ietilpst :  
• transporta pakalpojumi ar komfortablu autobusu ceļojuma laikā (gaisa kondicionētājs, audio/video, WC)  
• naktsmītne **-*** viesnīcā Narvā: divvietīgās un trīsvietīgas istabās ar dušu, WC 
• 1 brokastis viesnīcā 
• grupas vadītāja – gida pakalpojumi  

Ceļojuma cenā neietilpst : 
• piemaksa par papildus sēdvietu autobusā - 30€ 
• piemaksa par izmitināšanu vienvietīgā istabā - 30€ 
• medicīniskā apdrošināšana - no 0.95€ dienā 
 
• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos  
• pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi, sabiedriskais transports 
vīna pagraba apmeklējums ar vīna degustāciju - no 9€ līdz 14€,  
Alatskivi pils ar ekskursiju - 8€,  
Narvas pils ar ekskskursiju - 13€,  
Pihticas klosteris - ziedojumi. 
 
Tūroperators SIA “Fēnikss Ceļojumi” - Ģertrūdes33/35-301, Rīga LV-1011- info@fenikss.com 

mailto:info@fenikss.com
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SSPPAA  AATTPPŪŪTTAA  PPĒĒRRNNAAVVĀĀ,,  AALLPPAAKKAASS  UUNN  NNĒĒĢĢII  

SSAALLAACCGGRRĪĪVVĀĀ  
Pērnava, Niidu, Salacgrīva 
2 dienas, 1 nakts - viesnīcā 

 
 Datums: 15/04/2023 
 
1. diena “Liepāja - Rīga -Niidu - Pärnu”  

05:30 Izbraukšana no Liepājas.  
09:00 izbraukšana no Rīgas. Ceļš pa Latviju. Ierašanās Igaunijā.  
Niidu (Niidu). Alpaku ferma. 
Alpakas ir ziņkārīgi, bet nedaudz kautrīgi dzīvnieki, kas ar savām lielajām acīm un smaidīgo seju 
sniedz labu garastāvokli un labu enerģiju. 
Kennu (Kännu) saimniecības Alpaku fermā var redzēt Peru izcelsmes alpakas ar brīnišķīgi mīkstu 
vilnu, un kuras pavada savas dienas ganībās, ēdot zāli. Kad ierodas apmeklētāji, tās stāv aiz žoga, 
kaklu izstiepušas, un gaida kārumus. Saimniecībā ir iespēja alpakas paglaudīt, pabarot ar kārumiem. 
Papildus ir iespēja redzēt arī pundurkazas, punduraitas, Angoras trušus un vistas. Veikaliņā var 
iegādāties suvenīrus un alpakas vilnas produktus. 
Ierašanās Pērnavā (Pärnu/Pernau) - lielākā veselības tūrisma vieta Igaunijā. 
15:00 iekārtošanās viesnīcā “Tervis Medical SPA Hotel”. Ūdens atpūtas centrs: iespēja apmeklēt 
saunas, džakuzi un baseinu. Viesnīca atrodas ideālā Igaunijas vasaras galvaspilsētas vietā, tuvu 
Pērnavas skaistajām smilšu pludmalēm.  
Vakariņas viesnīcas restorānā – zviedru galds. 
Nakts viesnīcā “Tervis Medical SPA Hotel” Pērnavā. 

  
2. diena “Pärnu – Salacgrīva -Rīga - Liepāja”  

Brokastis. Iespēja apmeklēt ūdens atpūtas centru līdz 11:00. Izbraukšana no viesnīcas. 
Iepazīšanās ar Pērnavas vēsturisko centru grupas vadītāja pavadībā. 
Salacgrīvā. Ciemošanās pie nēģu zvejnieka Aleksandra (nēģu degustācija, pastaiga pa nēģu taci). 
Ceļš pa Igauniju, Latviju.  
Vēlu vakarā ierašanās Rīgā,  
Liepājā.  

 
Cena: 120€ vienai personai, izmitināšana divvietīgā vai trīsvietīgā istabā 
 
Ceļojuma cenā ietilpst :  
• transporta pakalpojumi ar komfortablu autobusu ceļojuma laikā (gaisa kondicionētājs, audio/video, WC)  
• 1 naktsmītne viesnīcā Tervis Medical SPA ***: divvietīgās un trīsvietīgas istabās ar dušu, WC 
• 1 brokastis viesnīcā zviedru galds 
• 1 vakariņas viesnīcā zviedru galds 
• grupas vadītāja – gida pakalpojumi  
• ūdens centra apmeklējums viesnīcā 
 

Ceļojuma cenā neietilpst : 
• piemaksa par papildus sēdvietu autobusā - 30€ 
• piemaksa par izmitināšanu vienvietīgā istabā - 35€ 
• medicīniskā apdrošināšana - no 0.95€ dienā 
 
ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos:  
Alpaku ferma – 5€,  
nēģu degustācija - – 5€,  
personīgie izdevumi, sabiedriskais transports 
 

 Tūroperators SIA “Fēnikss Ceļojumi” - tālrunis 27521137 - info@fenikss.com 

mailto:info@fenikss.com


www.fenikss.com  

GGRRIIEEĶĶIIJJAASS  MMAAĶĶEEDDOONNIIJJAA    

AARR  AATTPPŪŪTTUU  PPIIEE  EEGGEEJJAASS  JJŪŪRRAASS 
Subotica, Kavala, Tasas sala, Uranopole, Saloniki, Nea Perama, Filippi, Belgrada. Sremski Karlovci 

10 dienas, 9 naktis – viesnīcās 
 

Izbraukšanas datums: 16/09/2023 
 

1. diena “Rīga – Čehijas austrumi” 
Agri no rīta izbraukšana ar autobusu no Rīgas. Tranzīts. Nakts - viesnīcā Čehijā. 

2. diena “Čehijas austrumi – Subotica – Serbijas dienvidi” 
Brokastis. Ceļš pa Čehiju, Ungāriju, Serbiju. Serbijas pilsēta Subotica (Суботица). Pauze vēsturiskajā centrā. 
Brīvais laiks. Nakts - viesnīcā Serbijas dienvidos vai Ziemeļu Maķedonijas ziemeļos.  

3. diena “Serbijas dienvidi – Kavala – Kavalas apkaime” 
Brokastis. Ceļš pa Bulgāriju, Grieķiju. Iekārtošanās viesnīcā Grieķijas Maķedonijas dienvidos. Brīvais laiks 
Kavalas (Καβάλα) pilsētā pie Egejas jūras Kavalas līča. Nakts – viesnīcā Kavalas apkaimē. 

4. 
diena 

“Kavalas apkaime – Tasas sala – Kavalas apkaime” 
Brokastis. Brīva diena. Pēc vēlēšanās, par papildus maksu – brauciens uz Tasas salu. 
Pārbrauciens ar prāmi uz Tasas salu (Θάσος) Egejas jurā. Šī sala ir ideāla atpūtas vieta 
Egejas jūras ziemeļos - tīrs gaiss, priedes, debeszīlais ūdens, pludmales. Tasas Osta 
(Λιμένας Θάσου) – salas galvaspilsēta. Sv. Miķeļa klosteris (Ιερά Μονή Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ). Zelta Pludmale (Χρυσή Αμμουδιά). Atpūta pie jūras. Nakts – viesnīcā Kavalas 
apkaimē. 

5. diena “Kavalas apkaime – Saloniki – Kavalas apkaime” 
Brokastis. Brīva diena. Pēc vēlēšanās, par papildus maksu – brauciens uz Salonikiem. Saloniki (Θεσσαλονίκη) – 
otra lielākā pilsēta Grieķijā, grieķu Maķedonijas galvaspilsēta. Iepazīšanās ar pilsētu. Bizantiešu nocietinājumi, 
Augšpilsēta (Άνω Πόλη), Sv. Dimitrija baznīca, Aristoteļa laukums, krastmala, Baltais tornis, Aleksandra Lielā 
piemineklis. Brīvais laiks. Nakts – viesnīcā Kavalas apkaimē. 

6. diena “Kavalas apkaime – Atona kalna kruīzs – Uranopole – Kavalas apkaime” 
Brokastis. Brīva diena. Pēc vēlēšanās, par papildus maksu brauciens uz Afonas kalna kruīzu un uz Uranopoli. 
Halkidiki (Χαλκιδική) pussala. Atona kalna kruīzs. Izbraukšana ar kuģīti gar Svētā Kalna (Άγιον Όρος) pussalas 
rietumu piekrastes, kur atrodas pareizticīgo mūku valsts. No 500 m attāluma var ieraudzīt dažus no 
funkcionējošajiem klosteriem un apskatīties šīs pussalas nevainīgo dabu. Pēc kruīza - pauze Uranopoles 
(Ουρανούπολη) pilsētiņā pie Afonas kalna robežas. Atpūta pie jūras. Nakts – viesnīcā Kavalas apkaimē. 

7. diena “Kavalas apkaime – Filippi – Nea Perama – Kavalas apkaime” 
Brokastis. Brīva diena. Pēc vēlēšanās, par papildus maksu – brauciens uz Filippiem, Nea Peramu. Filippu 
(Φίλιπποι) Maķedonijas pilsētas drupas. Atpūta pie jūras Nea Peramas (Νέα Πέραμος) kūrortpilsētā. Nakts – 
viesnīcā Kavalas apkaimē. 

8. diena “Kavalas apkaime – Belgrada – Belgradas apkaime” 
Brokastis. Ceļš pa Grieķiju, Bulgāriju, Serbiju. Vakarā - Serbijas galvaspilsēta Belgrada (Београд). Pauze 
vēsturiskajā centrā. Brīvais laiks. Nakts – viesnīcā Serbijā.  

9. diena “Belgradas apkaime – Sremski Karlovci – Polijas dienvidi” 
Brokastis. Serbija. Pauze Sremski Karlovci (Сремски Карловци) barokālā pilsētiņā. Ceļš pa Rumāniju, 
Ungāriju, Slovākiju, Poliju. Tranzīts. Nakts - viesnīcā Polijas dienvidos vai Čehijas austrumos. 

10. diena “Polijas dienvidi – Rīga” 
Brokastis. Polija. Lietuva, Latvija. Vēlu naktī no 10. uz 11. dienu - ierašanās Rīgā. 

 
Cena: 635€  
 
Ceļojuma cenā ietilpst : 
• transporta pakalpojumi ar komfortablu autobusu ceļojuma laikā (gaisa kondicionētājs, audio/video, WC)  
• naktsmītnes (atbilstoši maršruta aprakstam) **-*** viesnīcās: divvietīgās un trīsvietīgas istabās ar dušu, WC 
• brokastis viesnīcās atbilstoši maršruta aprakstam 
• grupas vadītāja – gida pakalpojumi  
 
Ceļojuma cenā neietilpst : 
• piemaksa par izmitināšanu vienvietīgā istabā 170€ 
• piemaksa par papildus sēdvietu autobusā 110€ 
• opcionālas ekskursijas un ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos : brauciens uz Tasas 
salu (ieskaitot kuģu biļetes) - 55€, Atonas kalna kruīzs un Uranopole - 45€, brauciens uz Salonikiem – 45€, 
brauciens uz Nea Peramu un Filipiem – 30€ (bez ieejas biļetēm), Filippi – 6€ 
• medicīniskā apdrošināšana - no 0.95€ dienā 
• pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi, sabiedriskais transports 



 
 

www.fenikss.com  

IITTĀĀLLIIJJAA..  TTOOSSKKĀĀNNAA.. 

Feldena, Florence, Greve, Saturnija, Pitiljāno, Bolsena, Sangalgano abatija, Montalčino, Pjenca 
7 dienas, 6 naktis - viesnīcās 

 
Izbraukšanas datums: 29/04/2023, 15/07/2023 
 
1. diena “Rīga – Čehijas austrumi”  

Agri no rīta izbraukšana no Rīgas ar autobusu. Ceļš pa Latviju, Lietuvu, Poliju. Nakts - viesnīcā Čehijas 
austrumos. 

2. diena “Čehijas austrumi – Feldena – Toskānas austrumi” 
Brokastis. Tranzīts. Pauze Feldenā pie Vērterezera (Velden am Wörthersee). Nakts - viesnīcā Toskānas 
austrumos. 

3. diena  "Toskānas austrumi – Florence – Greve – Toskānas austrumi” 
Brokastis. Pēc vēlēšanās, par papildus maksu (55€) – brauciens uz Florenci un Grevi. Florence (Firenze), 
Toskānas galvaspilsēta. Pastaiga pa vēsturisko centru: Santa Maria del Fiore katedrāle, Džotto zvanu tornis, 
Baptistērijs, Sinjorijas laukums, Vecā pils, Vecais tilts pāri Arno upei. Brīvais laiks. Kjanti reģiona vīndaru 
ciemats Greve (Greve in Chianti). Pauze. Iespējams nodegustet vietejus vīnus. Nakts - viesnīcā Toskānas 
austrumos. 

4. diena “Toskānas austrumi – Saturnija – Pitiljāno – Bolseno – Toskānas austrumi” 
Brokastis. Brīva diena. Pēc vēlēšanās, par papildus maksu – brauciens uz Saturniju, Pitiljāno, Bolsenu.  
Saturnija (Saturnia): Dzirnavas termālās kaskādes apmeklējums. Sēra avota ūdens temperatūra ir aptuveni 
37,5 °C. Pitiljāno (Pitigliano) – pilsēta uz klints, ar skatiem uz ieleju. Tās aleju labirints atklāj pagātnes 
nospiedumus: klintī iekaltas etrusku nekropoles, romiešu drupas, viduslaiku mājas, baroka baznīcas, kā arī 
ebreju geto paliekas, ko sauc par "mazo Jeruzalemi". Ebreju kopiena, kas bēga no Romas, XVI. gadsimtā bija 
atradusi patvērumu pilsētā, ko aizsargāja Orsini, pēc tam Mediči. Bolsena (Bolsena). Pilsēta ir senās romiešu 
pilsētas Volsinii pēctece. Atpūta pie Bolsenas ezera (Lago di Bolsena). Nakts - viesnīcā Toskānas austrumos. 

5. diena “Toskānas austrumi – Sangalgano abatija – Montalčino – Pjenca – Toskānas austrumi” 
Brokastis. Brīva diena. Pēc vēlēšanās, par papildus maksu – brauciens uz Sangalgano, Montalčino, Pjencu. 
Kjusdino (Chiusdino). Sv. Galgano abatijas (Abbazia di San Galgano) drupu apmeklējums. Jūs atradīsiet sevi 
priekšā ļoti lielas bezjumta abatijas paliekas, kas ir lieliski saglabājušās. To XIII. gadsimtā uzcēla cisterciešu 
mūki. Viduslaiku vīndaru pilsētiņa Montalčino (Montalcino) gleznainajā Orčas ielejā (Val d’Orcia). Pjenca 
(Pienza) – renesanses urbānisma paraugs. Nakts - viesnīcā Toskānas austrumos. 

6. diena “Toskānas austrumi – Čehijas austrumi” 
Brokastis. Ceļš pa Itāliju, Austriju, Čehiju. Nakts - viesnīcā Čehijas austrumos vai Polijas dienvidos. 

7. diena “ Čehijas austrumi – Rīga” 
Brokastis. Polija, Lietuva, Latvija. Atgriešanās Rīgā – vēlu naktī no 7. uz 8. dienu. 

 
Cena: 430€ 
 
Ceļojuma cenā ietilpst :  
• transporta pakalpojumi ar komfortablu autobusu ceļojuma laikā (gaisa kondicionētājs, audio/video, WC)  
• naktsmītnes (atbilstoši maršruta aprakstam) **-*** viesnīcās: divvietīgās un trīsvietīgas istabās ar dušu, WC 
• brokastis viesnīcās atbilstoši maršruta aprakstam 
• grupas vadītāja – gida pakalpojumi  
 

CCeeļļoojjuummaa  cceennāā  nneeiieettiillppsstt  ::  
• piemaksa par izmitināšanu vienvietīgā istabā 230€ 
• piemaksa par papildus sēdvietu autobusā 140€ 
 
• opcionālas ekskursijas un ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos :  
brauciens uz Florenci un Grevi – 55€,  
brauciens uz Saturniju, Pitiljāno, Bolsenu - 45€,  
brauciens uz Sangalgano, Montalčino, Pjencu - 45€ 
 
• medicīniskā apdrošināšana - no 0.95€ dienā 
• pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi, sabiedriskais transports 
 
 

Tūroperators SIA “Fēnikss Ceļojumi” - Ģertrūdes iela 33/35-301, Rīga - 
info@fenikss.com 
 

mailto:info@fenikss.com


 
 
 

 
 
 

 

www.fenikss.com  

  

LLIIDDOOJJOOŠŠĀĀSS  ZZIIVVIISS  KKUULLDDĪĪGGĀĀ  
 Datums: 22/04/2023 

 
1. diena “Rīga – Santas – Nornieki – Kuldīga – Rīga” 

No rīta Izbraukšana no Rīgas 
Satori Alfa smiltsērkšķi. 
Smiltsērkšķu audzēšana, labās īpašības un pozitīvā ietekme uz organismu. Smiltsērkšķu produktu 
ražotnes apskate, degustācija un produktu iegāde. 
Nornieki. Strauss un Kaza saimniecība, kas specializējas veselīgas gaļas audzēšanā. Saimniecībā, kura 
atrodas netālu no Kuldīgas, var iegādāties veselīgus un augstvērtīgus strausa gaļas produktus, doties 
ekskursijā pa strausu fermu. Apmeklētājiem celtā ēkā var iegādāties suvenīrus un dažādus našķus. 
Kuldīgas viduslaiku vēsturiskais centrs (vecpilsēta) ap Alekšupīti. Unikāls XVII.–XVIII. gs. mazpilsētas ēku 
apbūves ansamblis, kurā ietilpst arī tā sauktā Latvijas Venēcija ap Alekšupīti. Šāds mazpilsētas ēku 
apbūves ansamblis Baltijā ir saglabājies vienīgais. Realizējot Alekšupītes promenādes projekta pirmo 
kārtu, Rātslaukumā vietu radusi strūklaka, restaurēti tiltiņi pār upīti un jaunu elpu ieguvusi Baznīcas iela. 
Ventas rumbas apmeklējums: Ventas rumba Kuldīgā ir unikāls dabas piemineklis Latvijā, kā arī platākais 
ūdenskritums Eiropā, kurā vērojamas lidojošas zivis. Ūdenskrituma platums ir ap 100–110 metriem, taču 
palu laikā tā platums sasniedz pat 249 metrus. Ūdenskrituma augstums ir 1,8–2 metri, kur ūdens krīt pāri 
vienai Pļaviņu svītas dolomītu kāplei. Šajā vietā strauji mainās upes dziļums – no 50 centimetriem līdz 2 
metriem. Kuldīgas iedzīvotāji senatnē ūdenskritumu ir izmantojuši, lai šķērsotu upi 
Dodies uz Kuldīgu un piedzīvo brīnumainu skatu – vimbas lēcieniem, gluži kā lidodamas, cenšas nokļūt 
Ventas rumbas otrā pusē. Viņām pienācis nārsta laiks.   
Kuldīga. Kurzemes hercogistes ziedu laiku valdnieka Hercoga Jēkaba dzimtā pilsēta. Ekskursijā iepazīsim 
interesantās un vēsturiski nozīmīgās vietas, atjaunoto Pilsētas dārzu u.c. Brīvais laiks 
Ceļš pa Latviju. Atgriešanās Rīgā - vakarā. 

 
Cena: 35€ vienai personai 
 
Ceļojuma cenā ietilpst :  
• transporta pakalpojumi ar komfortablu autobusu ceļojuma laikā (gaisa kondicionētājs, audio/video, WC)  
• grupas vadītāja – gida pakalpojumi  
 

Ceļojuma cenā neietilpst : 
• piemaksa par papildus sēdvietu autobusā - 20€ 
• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos  
• pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi, sabiedriskais transports 
• Strausu ferma - 6€, smiltsērkšķi – no 5€ 
 

 Tūroperators SIA “Fēnikss Ceļojumi” - tālrunis 27521137 - info@fenikss.com 

mailto:info@fenikss.com


 
 
 
 
 
 

www.fenikss.com 
 

NNeeddēēļļaass  nnooggaallee  PPoolliijjāā..    

VVAARRŠŠAAVVAA  ––  OOLLŠŠTTIINNAA   
2 dienas, 1 nakts viesnīcā 

 
Izbraukšanas datums 08.07.2023   
   
1. diena “Rīga – Varšava – Olštinas apkaime” 

Agri no rīta izbraukšana no Rīgas ar autobusu. Ceļš pa Latviju, Lietuvu, Poliju.  
Pēcpusdienā ierašanās Polijas galvaspilsētā Varšavā (Warszawa). Brīvais laiks. Pēc vēlēšanās, par 
papildus maksu - ekskursija pa Varšavu. Varšavas vecpilsēta, Tirgus laukums, Sv. Jāņa katedrāle, 
karaļpils, Zigmunda Vāzas kolonna, sirēnas monuments, Barbakāns, pilsētas mūris, Krakovas 
priekšpilsētas iela, universitāte, Lazienku parks.  
Brīvais laiks Varšavā. Pārbrauciens uz ziemeļiem. 
Nakts - viesnīcā Olštinas apkaimē. 

2. diena “Olštinas apkaime – Olština – Pluski – Rīga ” 
Brokastis. Elegantā, vāciskā Olština (Olsztyn/Allenstein). Līdz Otrajam pasaules karam Olština 
ietilpa Vācijā. Šī ir Varmijas bīskapijas vēsturiskā galvaspilsēta. Iepazīšanas ar pilsētu: Tirgus laukums, 
Vecais rātsnams, Kopernika piemineklis, pils.  
Atpūta Varmijas (Warmia) ūdensparkā Pluskos (Pluski). 
Ceļš pa Poliju, Lietuvu, Latviju. Ierašanās Rīgā - vēlu naktī no 2. uz 3. dienu. 

 
Cena: 140€ vienai personai, izmitināšana divvietīgā vai trīsvietīgā istabā 
 
Ceļojuma cenā ietilpst :  
• transporta pakalpojumi ar komfortablu autobusu ceļojuma laikā (gaisa kondicionētājs, audio/video, WC)  
• naktsmītnes (atbilstoši maršruta aprakstam) **-*** viesnīcās: divvietīgās un trīsvietīgas istabās ar dušu, WC 
• brokastis viesnīcā atbilstoši maršruta aprakstam 
• grupas vadītāja – gida pakalpojumi  
 

Ceļojuma cenā neietilpst : 
• piemaksa par papildus sēdvietu autobusā - 35€ 
• piemaksa par izmitināšanu vienvietīgā istabā - 35€ 
• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos  
• pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi, sabiedriskais transports 
• medicīniskā apdrošināšana - no 2 € 
 
• ekskursija Varšava krievu valodā – 20€  
Ūdens park Warmia 62zł 2 st., 70zł 3 st. (1€ ~ 4.6zł) 
 
 

Tūroperators SIA “Fēnikss Ceļojumi” – tālrunis 27521137 - info@fenikss.com 

http://www.fenikss.com/
mailto:info@fenikss.com


 
 

 
 

fenikss.com 
 

SSTTOOKKHHOOLLMMAASS  KKRRUUIIZZSS  

Lieliska atpūta Baltijas jūrā uz kuģa Baltic Queen 

  
Tallina, Stokholma, Pērnava 
3 dienas, 2 naktis uz pāmja 
Izbraukšana: 23/06/2023 

 
1. diena “Liepāja - Rīga – Tallina - Stokholma”  

No rīta izbraukšana no Liepājas /Rīgas. Igāunija. Tallina (Tallinn/Reval).  
Ekskursija pa viduslaiku Tallinas vecpilsētu. Augšpilsēta – Domkalna pils, skatu laukumi, 
Doma baznīca, Aleksandra Ņevska katedrāle. Lejpilsēta – Rātsnams un Rātsnama 
laukums, pilsētas nocietinājumi un baznīcas. Brīvais laiks.  
Vakarpusē, plkst. 18:00 iekāpšana uz prāmja “Baltic Queen”. Iekārtošanās kajītēs. 
Pēc vēlēšanās par papildus maksu vakariņas kuģa restorānā, zviedru galds. 
Atpūta un izklaides uz kuģa Baltic Queen. 
Izbaudi jauno ceļojuma šarmu ar patīkamu atpūtu un izklaidi, gardiem ēdieniem, 
krāšņām šovu izrādēm un aizraujošiem piedzīvojumiem. 
Daudzi jauni veikali, lielisks saunas komplekss, divos stāvos izvietota sova zāle ar ik 
vakara izklaides programmu.  

Nakts – uz prāmja 4-viet. kabīnēs. 
2. diena 
 

“Stokholma”  
Pēc vēlēšanās par papildus maksu brokastis uz prāmja (zviedru galds). 
Ierašanās Stokholmā plkst. 10:15.  
Zviedrijas galvaspilsēta Stokholma (Stockholm). Iepazīšanās ar pilsētu: vēstniecības rajons, 
nozīmīgākie Stokholmas kvartāli, pilsētas centrs un vecpilsēta, kā arī citas skaistas un 
ievērojamas vietas Zviedrijas galvaspilsētā. Brīvais laiks.  
Plkst. 17:30 prāmis Stokholma - Tallina. 
Pēc vēlēšanās par papildus maksu vakariņas kuģa restorānā, zviedru galds. 
Atpūta un izklaides uz kuģa Baltic Queen. 
Nakts – uz prāmja 4-viet. kabīnēs. 

3. diena 
 

“Tallina – Pērnava – Rīga - Liepāja” 
Pēc vēlēšanās par papildus maksu brokastis uz prāmja (zviedru galds). 
Ierašanās Tallinā (Tallinn) plkst. 10:15. Ceļš pa Igauniju. Pauze Pērnavā (Pärnu). Brīvais 
laiks. Ceļš pa Igauniju, Latviju. Vakarā - ierašanās Rīgā / Liepājā. 

 

Ceļojuma cena: 260€ 
 

Ceļojuma cenā ietilpst: 

• brauciens ar autobusu; 

• prāmju biļetes Igaunija - Zviedrija – Igaunija un nakšņošana 4-viet. B klases kabīnes 

• grupas vadītāja pavadība; 

• autoceļu nodokļi, ostu nodevas 

• Ekskursija Tallinā 

• Ekskursija Stokholmā 
 

Papildu izdevumi: 

• Piemaksa par izvietošanu 2-viet. kajītē uz prāmja – 60€ 

• Muzeju un monumentu ieejas biļetes 

• Brokastis kuģa restorānā, zviedru galds / 17 euro 

• Vakariņas kuģa restorānā, zviedru galds / 39 euro 



 
 

www.fenikss.com 

  

SSLLOOVVĀĀKKIIJJAA  ––  PPOOLLIIJJAA  ––  AAUUSSTTRRIIJJAA  
Krakova, Zakopane, Bešeņova, Vīne, Čičmani, Rajecka Lesna, Bojņice  

5 dienas, visas naktis - viesnīcās  
 

Izbraukšanas datums: 26/08/2023 
 
1. diena “Rīga – Krakova – Krakovas apkaime” 

Agri no rīta izbraukšana no Rīgas ar autobusu. Ceļš pa Latviju, Lietuvu, Poliju. Senā Polijas 
galvaspilsēta Krakova (Kraków). Pastaiga pa vecpilsētu (Stare Miasto): Tirgus laukums,  rātsnams, Sv. 
Marijas baznīca, Grodzka iela. Nakts - viesnīcā Krakovas apkaimē. 

2. diena “Krakovas apkaime – Zakopane – Bešeņova – Trenčinas apkaime” 
Brokastis. Zakopane (Zakopane), kuru devē par Polijas ziemas jeb kalnu galvaspilsētu. Zakopāne – 
slavena kūrorta pilsēta Tatru kalnos, slēpošanas centrs. Tā atrodas pašā Tatru kalnu pakājē, ap 800 
metru virs j.l. Zakopani apburošu padara glītie koka namiņi, kas labi iederās meža un kalnu ainavā. 
Pastaiga pa Krupuvku (Krupówki) gājēju ielu ar daudziem veikaliņiem, kafejnīcām, bāriem, restorāniem 
un tirdziņu tās galā, kur katrs var atrast aitādas, aitas sieru un dažādus suvenīrus. Iespēja ar pacēlāju 
uzbraukt Gubaluvkas (Gubałówka) kalnā, no kura 1120 m virs j.l. augstās virsotnes var pavērot Tatru 
kalnu ainavu. Brīvais laiks. Pārbrauciens pāri Tatru kalniem. Slovākija. Atpūta termālos ūdeņos atpūtas 
kompleksā Bešeņovā (Bešeňová). Nakts - viesnīcā Slovākijā, Trenčinas apkaimē. 

3. diena “Trenčinas apkaime – Vīne – Trenčinas apkaime” 
Brokastis. Brīva diena. Pēc vēlēšanās, par papildus maksu – brauciens uz Vīni. Austrijas 
galvaspilsēta Vīne (Wien). Gadsimtiem Vīne bijusi Hābsburgu impērijas galvaspilsēta. Iepazīšanās ar 
pilsētas vēsturisko centru: Ringa bulvāris, Varoņu laukums, Hofburgas pils, Michaelerkirche, Loos nams, 
Albertīna, Kapucīnu baznīca, valsts Opera, Grābena, Kohlmarkt, Sv. Stefana katedrāle, parlaments, 
rātsnams, Marijas Terēzes laukums. Brīvais laiks. Nakts - viesnīcā Slovākijā, Trenčinas apkaimē. 

4. diena 
 

“Trenčinas apkaime – Bojnice – Čičmany – Rajecka Lesna – Trenčinas apkaime” 
Brokastis. Brīva diena. Pēc vēlēšanās, par papildus maksu – brauciens uz Čičmaniem, Vlkolīnecu un 
Bojnici. Pasakainā Bojnices (Bojnice) pils viena no skaistākajām un vairāk apmeklētajām pilīm Slovākijā. 
Pils apmeklējums. Čičmani (Čičmany). Šis ciems ir tautas arhitektūras rezervāts, kas ir slavēns ar 
tradicionālajiem baltajiem ornamentiem rotātajiem namiem - “piparkūku namiņiem”. Slovākijas 
Betlēme Rajecka Lesnā (Rajecká Lesná) - koka skulptūru meistardarbs. Nakts - viesnīcā Slovākijā, 
Trenčinas apkaimē. 

5. diena “Trenčinas apkaime – Rīga” 
Brokastis. Ceļš pa Slovākiju, Poliju, Lietuvu, Latviju. Atgriešanās Rīgā – vēlu naktī no 5. uz 6. dienu. 

 
Cena: 325€ 
 
Ceļojuma cenā ietilpst :  
• transporta pakalpojumi ar komfortablu autobusu ceļojuma laikā (gaisa kondicionētājs, audio/video, WC)  
• naktsmītnes (atbilstoši maršruta aprakstam) **-*** viesnīcās: divvietīgās un trīsvietīgas istabās ar dušu, WC 
• brokastis viesnīcās atbilstoši maršruta aprakstam 
• grupas vadītāja – gida pakalpojumi  
 

CCeeļļoojjuummaa  cceennāā  nneeiieettiillppsstt  ::  
• piemaksa par izmitināšanu vienvietīgā istabā 120€ 
• piemaksa par papildus sēdvietu autobusā 80€ 
• opcionālas ekskursijas un ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos:  
brauciens uz Vīni - 50€ bez ieejas biļetēm,  
brauciens uz Čišmaniem, Rajecku Lesnu, Bojnici - 50€ (ieskaitot biļeti uz Bojnices pili) 
 
Beseņovas “aqua biļete” - 24€ par 3 st., sauna + 10€ 
• medicīniskā apdrošināšana - no 0.95€ dienā 
• pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi, sabiedriskais transports 

 
 
 
 

 


