
Viduslaiku Ļvova un Aizkarpatu kolorīts   
22.07. – 28.07.2020. 

7 dienas / 6 naktis 

   
TŪRES PROGRAMMA  

1. diena: 22.07.2020. 

23:45 – izlidošana no Rīgas lidostas. 

 

2. diena: 23.07.2020. 

01:35 – ierašanās Ļvovas lidostā. 

Transfērs uz viesnīcu (netālu no pilsētas centra), izmitināšana un atpūta līdz rītam. Brokastis viesnīcā. 

11:00 – ekskursijas “Viduslaiku Ļvova un  Senās pilsētas pazeme” sākums. 

Ekskursijas laikā iepazīšanās ar Tirgus laukuma arhitektūras ansambli, Armēņu kvartālu, redzēsiet aizsargbūves, tostarp 

Pulvertorni, pilsētas un karalisko arsenālu, aizsargsienu fragmentus, apmeklēsiet Armēņu baznīcu, Uspenskas baznīcu un trīs 

svēto kapelu, Latīņu katedrāli, bijušo bernardīnu klosteri, redzēsiet jezuītu mūku bijušās baznīcas interjeru.  

Pēc tam ekskursijas turpinājums pilsētas pazemē, kas piederējusi Jezuītu, Dominikāņu un Trinitāriešu ordeņiem.  

~15:00 – ekskursijas noslēgums. 

Brīvais laiks pilsētā un patstāvīga atgriešanās viesnīcā.  

Nakts Ļvovā. 

 

3. diena: 24.07.2020. (320 km) 

Brokastis viesnīcā. 

08:00 – izbraukšana no viesnīcas. 

Pārbraukšana uz Aizkarpatu apgabalu. Ierašanās Pilipec ciemā. Pusdienas  (par papild. maksu) vai brīvais laiks. Pēc tam 

Šipot ūdenskrituma apskate un pacelšanās par trošu ceļu Gimbas kalnā (1491 m). Brīvais laiks skaisto skatu baudīšanai no 

kalna virsotnes uz Boržavas kalnu ieleju.  

Tālāk pārbraukšana uz Sredneje ciemu, kas slavens ar Dobo pils paliekām (XVI gs.) un tas ir vecākais un lielākais vīna 

darīšanas centrs Aizkarpatos, vietējiem vīniem ir izcila buķete un garša, pateicoties vietējās vulkāniskās grunts 

neskaitāmajiem minerāliem. Tie tiek izturēti unikālos vīna pagrabos (XVI gs.), kuros ir ideāli dabiski apstākļi vīnu 

nogatavināšanai. Kādreiz Sredneje vīni tika pasniegti uz Eiropas monarhu galdiem. Pēc ierašanās vīna darītavas 

apmeklējums un Aizkarpatu vīnu degustācija (par papild. maksu). 

~21:30 – ierašanās Užgorodā. Vakariņas (par papild. maksu) vai brīvais laiks. Apmešanās viesnīcā un nakšņošana. 

 

4. diena: 25.07.2020. (140 km) 

Brokastis viesnīcā. 

08:00 – izbraukšana no viesnīcas. 

Ierašanās Kosino ciemā. Supermodernais komplekss “Kosino termālie ūdeņi” atrodas ozolu birzī, tajā ir 5 baseini, 7 saunas, 

vidējā temperatūra termālajos baseinos + 41 ° C. Kompleksa lepnums ir Ukrainā lielākā džakuzi strūklaka ar “kafiju”, “vīnu”, 

“alu” un 15,5 m augsta ilūziju strūklaka “Veselības zelta krāns”. Atpūta šeit patiks pieaugušajiem un bērniem, kā arī dos 

labumu veselībai (termālā kompleksa apmeklējums par papild. maksu).  

Tiem, kas neapmeklē “Kosino termālie ūdeņus”, tai laikā apskates ekskursija pa Beregovo pilsētu – atrodas gandrīz uz 

robežas ar Ungāriju. Slavena ar saviem termālajiem avotiem, vīnu un unikālo vietējo virtuvi. 

Pārbraukšana uz Mukačevo pilsētu – neliela un omulīga pilsēta Aizkarpatu apgabalā. Skaistas ielas, daudzas kārtīgas un 

gaišas kafejnīcas, vēsturiskas vietas, tas viss satilpis Ukrainas “mini Eiropā”. Pēc ierašanās pusdienas (par papild. maksu) 

vai brīvais laiks. Pēc pusdienām apskates ekskursija pa pilsētu un pili “Palanok” (XIV gs.), kas, tuvojoties Mukačevo, 

redzama no desmitiem kilometru attāluma. Šis izcilais viduslaiku militārais arhitektūras piemineklis tika uzcelts, lai apsargātu 

un kontrolētu tirdzniecības un militāros ceļus. Pili uzcēla krievu kņazs Fjodors Korjatovičs un pārvērta par savu rezidenci.  

Pēc tam pārbraukšana uz Sanatoriju “Karpati”. Starp Karpatu gleznainajiem kalniem atrodas viena no skaistākajām un 

romantiskākajām pilīm valstī. Gluži kā pasakā ielūdz grāfu Šenbornu medību pils (1890. g.), ko ieskauj skaists parks ar 

daudziem eksotiskiem augiem.  

Atgriešanās Užgorodā. Vakariņas (par papild. maksu) vai brīvais laiks.   

Nakts Užgorodas viesnīcā. 

 

 

 



5. diena: 26.07.2020. (250 km) 

Brokastis viesnīcā. 

09:00 – izbraukšana no viesnīcas. 

Apskates ekskursija pa Užgorodas pilsētu. 

Šī mūžīgā pierobežas pilsēta pie Už upes pirmoreiz pieminēta 872. g., tā apbur ar savu šarmu un kolorītu pat visprasīgāko 

tūristu. Pastaiga pa pilsētas vēsturisko ielu – Korzo, pēc tam apskatīsim: visslavenāko pilsētas baznīcu Svētā Krusta katedrāli 

(1841. g.), Romas katoļu Sv. Georga baznīcu (1775. g.), vienu no vecākajām pilīm Ukrainā (ХIV gs.), Aizkarpatu Tautas 

arhitektūras un sadzīves muzeju (skansens). 

Pusdienas Perečinas pilsētā ar vietējiem tradicionālajiem ēdieniem, Aizkarpatu mūziku un izklaidēm (par papild. maksu) vai 

brīvais laiks. 

Izbraukšana uz Ļvovu.  

Vakariņas (par papild. maksu) pa ceļam  uz Ļvovu. 

~20:00 – ierašanās Ļvovā. Apmešanās viesnīcā un nakšņošana. 

 

6. diena: 27.07.2020. 

Brokastis viesnīcā.  

Brīva diena Ļvovā nesteidzīgām pastaigām, suvenīru iegādei un pilsētas neaizmirstamā kolorīta baudīšanai. Nakts Ļvovā.  

 

7. diena: 28.07.2020. 

02:00 – izrakstīšanās no viesnīcas un transfērs uz lidostu. 

04:20 – izlidošana no Ļvovas. 

06:10 – ierašanās Rīgā. 

 

Tūres cena vienam cilvēkam divvietīgā numurā – 590 EUR 
Bērniem līdz 15 gadu vecumam atlaide – 10 EUR 

 
Cenā iekļauts: 

- aviolidojums Rīga – Ļvova – Rīga; 

- rokas bagāža – 8 kg; 

- nododamā bagāža – 20 kg; 

- transfērs lidosta – viesnīca – lidosta; 

- dzīvošana viesnīcās (divvietīga izmitināšana, numuri ar 

ērtībām): 

• Ļvova – 4 naktis; 

• Užgoroda – 2 naktis. 

- ēdināšana – brokastis viesnīcās; 

- ekskursijas saskaņā ar tūres programmu; 

- vietējā gida pakalpojumi tūres laikā; 

- grupas pavadītāja pakalpojumi tūres laikā; 

- autovadītāja un autotransporta pakalpojumi tūres 

maršrutā. 

Cenā nav iekļauts: 

- vīza Latvijas nepilsoņiem – 90 EUR; 

- medicīniskā apdrošināšana; 

- vienvietīga izmitināšana – 85 EUR; 

- ēdināšana: pusdienas un vakariņas (2. un 6. dienā); 

- obligātā ēdināšanas pakete (3. – 5. diena) – 35 EUR: 

• 2 pusdienas; 

• 1 pusdienas Perečinas pilsētā ar vietējiem 

tradicionālajiem ēdieniem, Aizkarpatu mūziku un 

izklaidēm; 

• 3 vakariņas. 

- ieejas biļetes visiem objektiem saskaņā ar programmu  – 

20 EUR; 

- kompleksa “Kosino termālie ūdeņi” apmeklējums – 

25 EUR; 

- vīna darītavas apmeklējums un Aizkarpatu vīnu 

degustācija Sredneje – 10 EUR; 

- personīgie izdevumu un dzeramnauda.

 
 

 

 

 

 

 

 

Cena spēkā, ja grupā ir vismaz 15 cilvēki. 

Uzņemošā kompānija patur tiesības mainīt organizēto ekskursiju kārtību, mainīt viesnīcas un restorānus/kafejnīcas ar citām 

līdzīgās kategorijas. 

 


