Karaliskās Čehijas dārgumi un Elbas pērle Drēzdene
Datumi: 12. - 18. jūlijs, 2017. gads
Cena: 320 EUR – pieaugušais / 300 EUR – bērns līdz 18 g.
Alus, klinšu, alu, Bohēmijas kristāla, 100 zelta torņu, cietokšņu, piļu un karaļu zeme Čehija un
daiļā Saksijas galvaspilsēta Drēzdene...
1. diena, 12.07. - trešdiena
Izbraukšana plkst. 4:00 no Gulbenes viesnīcas, 4:45 no Madonas (Rimi),
6:00 no Aizkraukles, veikals “Kukulītis”, tad Lāčplēša iela 2, 6:45 no Ogres “Priedītes”,
7:30 no Rīgas, Daugavmalā pie Zivju paviljona, 8:30 no Bauskas autoostas.
Lietuva, pusdienu pauze Polijā.
Nakts viesnīcā Polonia 3* Vroclavas centrā, Polijā.
2. diena, 13.07. - ceturtdiena
Brokastis.
Vroclavas vecpilsētas apskate. 2016. gada Eiropas Kultūras galvaspilsēta. Vroclava tiek saukta par Polijas
Venēciju, Odras upes ieskauta, čehu, austriešu, prūšu, vāciešu, poļu celta... Vroclavas rūķi, 14. gs. greznais
gotiskais rātsnams, renesanse un baroks - kopā saaugušās Prūsijas laikos būvētās mājiņas Ansītis un Grietiņa,
jeb poļu Jasiu un Malgosiu, strūklakas, piemineklis dzīvnieciņiem...
Pārbrauciens uz Čehiju.
Prāga. Iekārtošanās viesnīcā.
Prāgas apskates ekskursija. Grandiozi greznā gotiskā Sv.Vita katedrāle, Prāgas karaļpils – tagadējā
prezidenta pils, Zelta ieliņa, Kārļa tilts ar 30 barokālām skulptūrām, vecais Rātsnams ar pasaules slavenajiem
kurantiem...
Viesnīca Juno 3* Prāgā, Čehijā.
3. diena, 14.07. - piektdiena
Brokastis.
Pārbrauciens uz Karlovi Vari (131 km).
Karaliskā, 16. gs. alus darītava Krušovice - ekskursija, 3 šķirņu alus degustācija+suvenīrs, un alus iegāde.
Kūrortpilsēta Karlovi Vari: brīnišķīga arhitektūra, kolonādes ar kūrorta viesiem un juku jukām sajauktām
svešvalodām, nepārtrauktais 72 grādus karstā geizera Vržidla pulss, avotu čalošana un to karstās elpas, saldā
vafeļu smarža, kūrorta orķestra mūzika un visur esošā šīs vietas dvēsele. Kūrorts ir pazīstams ar kristāla
izstrādājumiem un karstajiem minerālūdens avotiem, kuri šeit ir divpadsmit. Trīspadsmito tūristi aizved
savās somās "Becherovkas" pudelītes izskatā. Karlovi Vari vafeles un ārstnieciskā kosmētika būs lieliska
dāvana Jūsu draugiem un radiem. Brīvajā laikā iesakām pa trošu celiņu tikt kalnā „Draudzība” un izbaudīt
pilsētas panorāmu no apskates laukumu „Diāna”, veldzēties termālajā minerālūdens baseinā vai pasēdēt pie
alus kausa Šveika krodziņā.
Prāga vakarā – muzikālās strūklakas - gaismas, mūzikas un ūdens aizraujošā rotaļa...
Viesnīca Juno 3* Prāgā, Čehijā.

4. diena, 15.07. - sestdiena
Brokastis.
Karlšteina – karaļa Kārļa dārgumu glabātava... Populārākais Čehijas cietoksnis. Suvenīru paradīze.
Vaska figūru un Betlēmas muzeji. Brauciens zirgu pajūgos. Jaukie čehu krodziņi un pasakainais skats.
Atgriešanās Prāgā. Višegrada ar skatu pār Vltavas upi un Prāgu. Prāgas rosīgais centrs - Vaclava laukums.
Šveika krodziņš.
Brīvais laiks. Iespējas doties nelielā kruīzā ar kuģīti pa Vltavas upi, apmeklēt Žīdu pilsētiņu vai paklīst pa
Prāgas vecpilsētas burvīgajām ieliņām. Vai uzkāpt Prāgas Eifeļa tornī...
Viesnīca Juno 3* Prāgā, Čehija.
5. diena, 16.07. - svētdiena
Brokastis.
Drēzdene - Saksijas federālās zemes galvaspilsēta. Ekskursija pa pilsētu: teātra laukums, Zempera opera,
Frauenkirche, tirgus laukums, ,,Cvingers”.
Iespēja vizināties ar kuģīti pa Elbas upi.
Viesnīca Ibis 3* Drēzdenes centrā - uz gājēju un iepirkšanās ielas, Vācijā.
6. diena, 17.07. - pirmdiena
Brokastis.
Brīvais laiks Drēzdenē: Pēc vēlēšanās iespējams vizināties ar divstāvu pilsētas apskates autobusu, apmeklēt
Drēzdenes Stikla manufaktūru, kur ražo Volkswagen, vai ,,vecmeistaru gleznu galeriju”, kur iespējams
redzēt tādus pasaulslavenus šedevrus kā Rafaēla ,,Siksta madonna”, Džordžones ,,Dusošā Venēra”,
Rembranta, Ticiāna, Rubensa, Dīrera darbus...
VAI iespēja grupas vadītājas pavadībā apgūt Drēzdenes Noištadti Elbas otrā krastā - strūklakas un
mākslas pasāža, Lutera baznīca un senākais piena veikaliņš ar skaisti apgleznotām flīzītēm...
Viesnīca Hotel Gorski 3* Volbožā, Polijā.
7. diena, 18.07. - otrdiena
Brokastis.
Brauciens caur Poliju, Lietuvu.
Pusdienu pauze Polijā...
Atgriešanās Latvijā no plkst. 21:00.

Cenā iekļauts:
 komfortabla autobusa noma;
 tēja, kafija, karstais ūdens pārbraucienu pauzēs;
 nakšņošana 6 naktis 3* viesnīcās 2 - 3 vietīgi numuriņi;
 6 brokastis viesnīcās;
 gida-grupas vadītāja pakalpojumi;
 autoceļu nodokļi, autostāvvietas;
 ceļojuma apdrošināšana personai līdz 75 g., no 76 g. - piemaksa vai sava apdrošināšana.
Iespējamie papildus izdevumi:
 Vaska figūru muzejs Karlšteinā: 90 CZK - pieaugušais / 50 CZK - bērns;
 Krušovices alus degustācija: 160 CZK pers.;
 muzikālās strūklakas: 230 CZK pers.;











baseins Karlovi Vari: 130 - 240 CZK pers.;
funikulieris un skatu tornis “Diāna”: 80 CZK - pieaugušais / 36 CZK - bērns;
muzeji Prāgā: 50 - 300 CZK;
kruīzs ar kuģīti pa Vltavas upi: 200 - 650 CZK;
Betlēmas muzejs Karlšteinā: 45 CZK;
brauciens zirgu pajūgā: ~ 250 CZK;
Cvinger galerija Drēzdenē: 10 EUR;
pusdienas, vakariņas: no 150 CZK;
sabiedriskais transports Prāgā: 24 - 32 CZK.
*Norādītas 2016. gada cenas. Papildus izdevumu cenas var mainīties.
Papildus vieta autobusā: 100 EUR.
Piemaksa par vienvietīgu numuriņu: 80 EUR. Ja persona vēlas dzīvot vienvietīgā numuriņā vai, ja
ceļojumā nepiesakās cits braucējs ar ko varētu dalīt divvietīgu numuriņu.
Valūta:
Čehijā: CZK (Čehijas krona) = 1 CZK = ~0.04 EUR, 1 EUR = ~25-27 CZK.
Vācijā: EUR (eiro).
Polijā: PLN (Polijas zlots) = 1 PLN = ~0.23 EUR, 1 EUR = ~4 PLN.
Ceļojuma pasūtīšana, maksāšanas kārtība:
 noslēgt līgumu starp klientu vai tā pārstāvi un ceļojumu biroju;
 veikt avansa iemaksu 70 EUR personai (jāveic 7 dienu laikā);
 otrā iemaksa 100 EUR personai jāveic līdz 10.03.2017.;
 atlikusī summa jāsamaksā ne vēlāk kā līdz 10.06.2017.;
 savstarpēji vienojoties, minētie ceļojuma samaksas noteikumi var būt arī citādi.
Ceļojumam nepieciešamie dokumenti:
 LR pilsoņa vai nepilsoņa pase, kas izdota pēc 2002. gada 1. jūlija un ir derīga 3 mēnešus pēc
atgriešanās no brauciena;
 vai LR pilsoņa ID karte (identifikācijas karte).
Atteikšanās no ceļojuma:
• atsakoties no ceļojuma tiek ieturēta 1. avansa iemaksa;
• ja līdz brauciena sākumam atlikušas 60 – 45 dienas, tiek ieturēti 50% no ceļojuma summas;
• ja 45 – 30 dienas, tiek ieturēti 75% no ceļojuma summas;
• ja līdz braucienam atlikušas mazāk kā 30 dienas, tiek ieturēti 100% no ceļojuma summas.
Iemaksāto naudas summu ir iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā.
! Vietas autobusā tiek ieņemtas pieteikšanās un avansa iemaksas/pilnas ceļojuma apmaksas secībā. Firma patur
tiesības sasēdināt kopā tos tūristus, kas autobusā sēž pa vienam un neizvēlas piemaksāt par papildvietu.
Atcerieties, ka...
Tūroperators ir tiesīgs mainīt ekskursiju secību ceļojumā.
Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, valūtas kurss, kā arī programmā norādītie laiki ir orientējoši un var
mainīties.
Ceļojuma cena var palielināties atkarībā no ceļu nodokļu, degvielas cenas un valūtas kursa pieauguma.
Ja ceļojumā dodaties viens un, nav ar ko kopā izvietoties viesnīcas numurā, tad ir jāpiemaksā par vienvietīgu numuru.
Grozījumi programmā un cenā iespējami LR normatīvo aktu ietvaros.
Iespējamas nelielas grafika izmaiņas, vēla ierašanās viesnīcā un atgriešanās mājās sakarā ar neparedzētiem apstākļiem.

REMIRO TRAVEL
Lāčplēša iela 6, “Pērse”, 2. stāvs, Aizkraukle, LV-5101
T. ofiss: 27850994 / E-pasts: remirotravel@inbox.lv / www.remirotravel.lv

