
  

 

 

 

 

    2021  

BALTKRIEVIJAS 

RIETUMI
 

Ceļojuma cenā iekļautas maksas apskates objektos Baltkrievijā! 

Šis ir brauciens pa to Baltkrievijas rajonu, kurā šogad vairs nav nepieciešama vīza! 

 08.07. – 11.07. 4 dienas EUR 225  
diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

ceturtdiena, 08.07.  

Rīga – Grodņa 

 

 

 

 

 

***viesnīca Grodņā 

 07.00 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas 

 Lietuvas – Baltkrievijas robežas šķērsošana 

 izbrauciens ar kuģīti pa Augustovas kanāliem. Braucot pa slūžu savienotajiem kanāliem, 

skatam paveras ezeru plašumi un jaukas krastu ainavas. Apbrīnojama ir kuģa kapteiņa izveicība, 

manevrējot starp pārējiem ūdenstransporta līdzekļiem un slūžu vārtiem. Vecajā slūžu sarga mājā 

ierīkotais kanāla muzejs, kas vēsta par šo 121km garo ūdensceļu, kurš savieno Nemunas un 

Vislas upju baseinus, bet, caur Oginska kanālu pie Brestas, arī Baltijas un Melnās jūras baseinus. 

Tagad kanāla rietumu daļa atrodas Polijas, bet austrumu – Baltkrievijas robežas pusē. 

 pa ceļam un kanāla krastos atrodas arī kādreizējā Grodņas cietokšņa forti, celti vēl cara laikā, 

kam pēc būvētāju ieceres, vajadzēja sargāt Krievijas impērijas robežu 

piektdiena, 09.07.  

Grodņa – Bresta 

 

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Brestā 

 Grodņa – viena no nozīmīgākajām un skaistākajām senās Lietuvas lielvalsts pilsētām 

Nemunas upes ielejā. Pirmā baznīca, kas redzama vēl šodien, celta vēl pirms bīskapa Meinarta 

ierašanās Ikšķilē. Grodņas pilī pēdējais Polijas karalis un Seims piekrita valsts galīgai 

sadalīšanai.  

Sic transit gloria mundi…   

 brauciens uz Brestu 

 tūkstošgadīgās Brestas apskate – Gogoļa bulvāris ar metālā kaltām laternām, kas ataino slavenā 

rakstnieka darbu skatus, baznīcas un airēšanas kanāls.  

 Brestas cietokšņa apmeklējums Bugas un Muhavecas upju satekā, kādreizējās Lietuvas Brestas 

pils vietā – pastaiga pa 4 kvadrātkilometrus plašo cietoksni un 2 pasaules kara memoriāls 

 vakarā – gāzes lukturu aizdegšanas ceremonija gājēju (Padomju) ielā 

sestdiena, 10.07.  

Bresta – Kobrina – 

Novogrudoka – Lida 

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Lidā 

 brauciens uz Kobrinu 

 Baltkrievijas (un visas bijušās PSRS) lielākās Strausu frmas apmeklējums pie Kobrinas – līdz 

350 pieaugušu pašu lielāko mūsu planētas putnu – Āfrikas strausu un arī inkubators, kur paši 

perē strausu cālīšus  

 Novogrudokas pilskalns, no kura paveras tāli skati pār apkārtnes zemienēm un piemineklis 

dzejniekam Ādamama Mickēvičam, kurš tiek vienlaikus uzskatīts par nacionālo dzejnieku gan 

Polijā, gan Lietuvā, gan Baltkrievijā (starp citu – arī Trampa znota Kušnera ģimene nāk no 

Novogrudokas!)  

 Berzovkas stikla rūpnīca Neman, izzinoša ekskursija pa uzņēmumu, kur redzēsiet stikla 

pūtējus, kā arī to, kā top kristāls - labākais baltkrievu kristāls. Iespējams būs arī iegādāties 

kvalitatīvus darbus par saprātīgām cenām 

svētdiena, 11.07. 

Lida – Rīga  

 

 

 

 Lidas pilsētas un daļēji atjaunotās  Lidas pils (14.gs.) apskate.  

 pusdienas nacionāla stilā senās, restaurētās ūdensdzirnavās Mlin, ar viduslaiku ieroču kolekciju 

un Baltkrievu nacionālā ēdiena – draņiku (savdabīgu kartupeļu pankūku) pagatavošanas 

meistarklase. 

 Baltkrievijas - Polijas robežas šķērsošana 

 atgriešanās Rīgā pēc 22.00 

 



Piemaksa par komfortu 
piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 50 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 45 

Atlaides  
ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g.v. EUR 205 

Ceļazīmes cenā ietilpst  
 viena vieta komfortablā autobusā (kondicionētājs, WC, karstais ūdens, tēja, kafija) 

ceļojuma laikā 

 nakšņošana un brokastis (atbilstoši maršruta aprakstam) *** viesnīcās - divvietīgas 

istabas ar dušu un WC 

 veselības apdrošināšana, IMPRO grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 apskates ekskursijas vietējā gida pavadībā Baltkrievijā 

 Baltkrievijas robežas šķērsošanas izmaksas LR pilsoņiem  

 ieejas maksa muzejos u.c. aprakstā minētajos objektos Baltkrievijas teritorijā, 

t.sk. izbraukums ar kuģīti pa Augustovas kanālu 

Ceļazīmes cenā neietilpst  
 pusdienas (izņemot 11.07.), vakariņas (ieteicamā summa līdzņemšanai – no 50 

EUR, ko jāsamaina uz Baltkrievijas rubeļiem)  

 personīgie izdevumi, Baltkrievijas vīzu izmaksas citu valstu pilsoņiem 

Pieteikšanās ceļojumam 
avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 60 līdz 10.04. EUR 100 līdz 10.06. atlikusī summa 

 līdz 10.06. jāiesniedz vai nu pases skanēta kopija, vai pases oriģināls, kas 

birojā tiks ieskanēts un pase atdota, jo Grodņas un Brestas apgabalus ES 

pilsoņi drīkst apmeklēt bez vīzas, gan iepriekš iesniedzot pases datus 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 
atteikšanās datums līdz 10.04. pēc 10.04. pēc 10.06. 

zaudētā summa EUR 40 EUR 100 visa summa 

 iemaksāto summu līdz 10.06. iespējams pāradresēt citai personai,  

kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

 LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un ir derīga vēl 3 mēnešus 

pēc ceļojuma beigām. 

!!! Pases, kas izdotas līdz 2007.gada 19.novembrim (beztermiņa un uz 50 gadiem 

izdotās), nav derīgas ceļošanai. 

papildus dokumenti nepilngadīgajiem un tiem, kas jaunāki par 25 gadiem: 

dzimšanas apliecība vai notariāli apstiprināta tās kopija, vecāku pasu kopijas un, ja 

neviens no vecākiem nebrauc līdzi, - notariāli apstiprināta vismaz viena vecāka 

atļauja! 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

           

 

IMPRO 

RLB namā Merķeļa ielā 13 – 122  
tālrunis: 67221312, fakss: 67221256 
e-pasts: impro@impro.lv 

skype: impro.info  

www.impro.lv 

 
www.draugiem.lv/impro 

 
www.facebook.com/improcelo 

 
www.twitter.com/impro_celo 

 
 


