
Aizraujošas brīvdienas Baltkrievijā  
2 dienas 

 
 

21.09. – 22.09.2019 

 
 

 

Tūres programma 
 

1. diena 
05:00 – izbraukšana no Rīgas. 

Laiks ceļā Latvijas un Lietuvas teritorijā, robežas Lietuva – Baltkrievija šķērsošana.  

~13:00 – ierašanās agrotūrisma kompleksā.  

13:00 – ekskursija agrotūrisma kompleksā.  

Tūrisma komplekss stilizēts pēc 19. gadsimta muižas un šodien tā teritorija aizņem 16 hektārus, tā teritorijā 

atrodas vairāk kā 30 objekti, kuri lieliski iekļaujas apkārtējā dabā un papildina viens otru. Šeit pietiek vietas 

kā dabas objektiem, tā arī izklaidējošiem un pazinošā rakstura objektiem. Kompleksa centrālais elements ir 

restorāns, kas uzcelts labākajās baltkrievu tautas tradīcijās. Kompleksa teritorijā atrodas piecas ūdenstilpes, 

katra ir pilna ar zivīm. Apkārt – tilti, lapenes, piķu dobes, blakus ūdenstilpēm aploki, kur var redzēt 

mežonīgos dzīvniekus un putnus – kuiļus, briežus, nutrijas, fazānus, pāvus, strausus.  Kā arī šeit atrodas 

mednieku un zvejnieku mājiņas, dabas muzejs, kaltuve un daudz kas cits. 

14:00 – pusdienas agrotūrisma kompleksā. 

15:30 – pārbrauciens uz Grodņu. 

16:00 – izmitināšana viesnīcā. 

16:30 – brīvais laiks. Pavadiet vakaru kopā ar Grodņas iedzīvotājiem kafejnīcās vai staigājot pa promenādi. 

 

2. diena 
07:50 – numuru atbrīvošana. 

08:00 – brokastis.  

09:00 – ekskursija Grodņā. 

Gleznainā upe Nemūna tek cauri Krievijas, Lietuvas un Baltkrievijas teritorijām, kuras krastos atrodas 

daudzas pilsētas. Viena no tām – Grodņa, kura izvietota pie pašas Polijas un Lietuvas robežas un pazīstama 

jau no seniem laikiem. Pilsēta vienmēr bijusi kā lielākais tirdzniecības, amatniecības, mākslas centrs. Šodien 

Grodņa ir apgabala administratīvais centrs, svarīga transporta ceļu krustošanās vieta ar interesantiem tūrisma 

objektiem.   

Grodņā ir saglabājušies dažādu konfesiju vairāki tempļi. Pilsētu rotā 12 gadsimta Kaložas baznīca, Senā 

ebreju sinagoga, luterāņu baznīca, daudzi klosteri. Pilsētas lepnums – Svētā Franciska Ksaverija 

Katedrāle, viens no trijiem Baltkrievijas tempļiem, kuru godā tituls – mazā bazilika. 

Ekskursija Jūs iepazīstinās arī ar divām varenām pilīm – Veco un Jauno, kā arī ar pēdējā Rečas Paspoļitas 

karaļa bijušo rezidenci, kur notika Rečas Pospoļitas saeimas. Vienā no pēdējām saeimām, 1793. gadā, 

parakstīja vienošanos par Rečas Pospoļitas sadaļu starp Krieviju un Prūsiju, 1795. gadā karalis un varenais 

Lietuvas kņazs Staņislavs Augusts parakstīja aktu par atteikšanos no troņa, tā saucama "Mēmā Saeima". 

14:00 – pusdienas kafejnīcā 

Bez vīzas! 



15:00 – 16:30 – tirdzniecības centra apmeklējums. 

Īstais laiks, lai veiktu nesteidzīgus pirkumus, jo uz Latviju labumi arī ir jāatved!  

16:30 – izbraukšana no Grodņas.  

~24:00 – ierašanās Rīgā. 

 

 

Tūres cena – 75 EUR  
cilvēkam divvietīgajā numurā 

piemaksa par vienvietīgu numuru 25,-EUR 

 

 

Tūres cenā iekļauts: 

- pārbrauciens komfortablā autobusā visa maršruta laikā; 

- pavadošā pakalpojumi; 

- pusdienas Grodņas restorānā; 

- nakts viesnīcā ar brokastīm; 

- ielūguma noformēšana iebraukšanai bez vīzas; 

- apdrošināšana. 

 

 

Tūres cenā nav iekļauts: 

Obligāta pakete: ekskursijas + ēdināšana + ieejas biļete  

(jāapmaksā, rezervējot tūri, uz vietas birojā) – 30 EUR / pieaug. un 25 EUR / bērns. 

Paketē iekļauts: 

- ekskursija Grodņā; 

- programma agrotūrisma kompleksā: 

• ieejas biļete; 

• ekskursija kompleksā; 

• pusdienas restorānā; 

• folklora grupas uzstāšanās; 

• gida pakalpojumi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


