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UZ MASĻEŅICU 

BALTKRIEVIJĀ    
Cenā iekļauta ieejas maksas apskates objektos un vīza!!! 

 

 

 
 

 

 

 

 12.03. – 14.03. 3 dienas EUR 199 
diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

piektdiena, 12.03. 

Rīga – Grenctāle – 

Minska 

 

 

 

***viesnīca Minskā 

 07.00 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas 

 Minskas apskate vakarā – skaisti izgaismotie bulvāri, kuru malās veiksmīgas gaismu 

spēles rezultātā Staļinlaiku masīvās celtnes kļust dīvaini pievilcīgas. Baltkrievijas 

Nacionālās bibliotēkas skatu laukuma apmeklējums, no kura var nolūkoties 

daudzkrāsainajos Minskas vakara uguņos. Arī pati bibliotēka ir iespaidīga – 22-stāvīgs 

rombokubooktaedrs, kura fasāde diennakts tumšajā laikā tiek izgaismota ar programmētu 

krāsainu gaismas diožu gaismas parādi. 

sestdiena, 13.03. 

Minska - Dudutki – 

Minska 

 

 

 

 

 

***viesnīca Minskā 

 Minskas apskates ekskursija: sarkanā baznīca, katedrāle, Uzvaras un Neatkarības 

prospekti, kur katra ēka ir kā arhitektūras piemineklis, vecpilsētas ielas, Asaru sala. Seno 

arodu muzejs Dudutki, kur norisināsies Masļenicas svinības. Svētkos jūs sagaidīs 

folkloras kopas ar tautas dejām un dziesmām, redzēsiet viduslaiku izrādes, bruņinieku 

cīņas, umurkumurs ar masļeņicas labumiem veiklākajiem kāpējiem. Protams, būs karstas 

pankūkas un vietējais samagons. Darbosies amatnieku darbnīcas ar melderi, podnieku. 

Tāpat apskatāmas būs vējdzirnavas un dzirnavnieka māja, keramikas darbnīca ar 

amatnieku demonstrējumiem, vecā smēde un kalēja meistardarbi, salmu aušanas 

paraugdemonstrējumi. Svētku kulminācija – salmu lelles Marenas sadedzināšana uz sārta.  

svētdiena, 14.03. 

Minska – Nesviža –  

Mira – Grenctāle – 

Rīga 

 Nesviža – izstaigāsim Radzivilu dzimtas galveno rezidenci - bastionu ieskauto pili, kas 

pilnībā atjaunota 2012.g. Pils greznajās zālēs jūs redzēsiet oriģinālus eksponātus, kas 

piederējuši Radzivilu dzimtai vai viņu laikabiedriem. Pili ieskauj brīnišķīgs 19. gs. 

veidots parks, kas savulaik bija lielākais ainavu parks Eiropā. Nesviža ir viena no 

senākajām apmetnēm Baltkrievijas teritorijā, kuras nosaukums hronikās minēts 13.gs. 

Nosaukuma rašanos skaidro dažādi – Nieswiz gory – neredzamias kalns – te esot bijis 

ļoti augsts kalns ar stāvām nogāzēm, pa kurām nevarēja uzrāpties.  

 Miras pils, kas iekļauta UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā. Pils celtniecība 

tika aizsākta 15. gadsimtā gotikas stilā, bet 16. gadsimtā Radzivils to pabeidza renesanses 

stilā. Interjerā skatāms dažādu stilu sajaukums no renesanses, rokokoko līdz pat mūsdienu 

funkcionālismam, kas veidots saskaņā ar valsts vadības vēlmēm. Pils kompleksu ieskauj 

iespaidīgi aizsardzības vaļņi un angļu parks. Apkārtnē izvietojusies Miras pilsētiņa, kas 

saglabājusi savu vēsturisko kolorītu ar tirgus laukumu, amatnieku un tirgotāju namiem, 

katoļu un pareizticīgo baznīcām, sinagogu. Šo pili skatīsim no āra un no pagalma puses. 

 atgriešanās Rīgā pēc 23.00 

Piemaksa par komfortu 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcā EUR 40 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 45 

Atlaides  

ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g.v. (ieskaitot) EUR 185 



Ceļazīmes cenā ietilpst  

 viena vieta komfortablā autobusā  

(WC, kondicionētājs, karstais ūdens, tēja, kafija) ceļojuma laikā 

 nakšņošana un brokastis (atbilstoši maršruta aprakstam)  

*** viesnīcā Minskā, divvietīgās istabās ar dušu un WC 

 veselības apdrošināšana  

 IMPRO grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 apskates ekskursija vietējā gida pavadībā  

 Baltkrievijas vīzu noformēšanas izmaksas LR pilsoņiem un nepilsoņiem  

 ieejas maksa muzejos u.c. programmā minētajos  

apskates objektos  

Ceļazīmes cenā neietilpst  

 pusdienas, vakariņas 

 personīgie izdevumi  

 vietējā sabiedriskā transporta izmaksas (metro u.c.)  

 Baltkrievijas vīzu izmaksas citu valstu pilsoņiem 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 35 līdz 20.11. EUR 100 līdz 20.02. atlikusī summa 
 

 līdz 20.02. jāiesniedz pases oriģināls un viena 35x45 mm formāta 

fotogrāfija  (fotografējoties – nepieciešams speciāli pieteikt, ka 

bildes vajadzīgas Baltkrievijas vīzas noformēšanai, jo sejai jāaizņem 

80% no fotogrāfijas platības!) un aizpildīta vīzas pieteikuma anketa 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 20.11. pēc 20.11. pēc 20.02. 

zaudētā summa EUR 15 EUR 100 visa summa 
 

 iemaksāto summu iespējams pāradresēt citai personai,  

kura vēlas doties minētajā ceļojumā, ja vien iespējams vēl paspēt 

noformēt Baltkrievijas vīzu 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

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

vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām. 

 LR nepilsoņu 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 

izdotās uz 50 gadiem), 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 

 
 
 
 

 
 
 
 


