
BRĪVDIENAS BALTKRIEVIJĀ 
02.05. – 03.05.2020  25.07. – 26.07.2020  19.09. – 20.09.2020 

2 dienas / 1 nakts 

    
RĪGA – LIDA – GRODŅA – RĪGA 

 

Tūres programma  

 

1. diena 

00:30 Izbraukšana no Rīgas pa maršrutu Rīga – Bauska – Viļņa – Lida (Baltkrievija) – 400 km.  

Robežas šķērsošana Benjakoni kontrolpunktā. Maršrutā tikšanās ar ekskursiju vadītāju, kas pavada grupu visā 

maršrutā.  

09:00 Ierašanās Lidā.  

Apskates ekskursijas pa pilsētu, kas atrodas vēsturiskās Baltkrievijas pašā sirdī. Tieši šis apvidus agrīnajos 

viduslaikos kļuva par Lietuvas lielhercogistes pamatu. X-XI gadsimtā Lida radās kā Dainova cilšu savienības 

nocietināta apmetne. Šeit notika tirgošanās ar atbraukušajiem tirgoņiem, periodiski atradās bruņota vienība, 

lai kontrolētu apkārtējo teritoriju… 

Farnas baznīcas apmeklējums, kas celta Vilēnas baroka stilā XVIII gadsimta otrajā pusē. 

10:30 Lidas pils apmeklējums.   

Lida ir slavena ar savu pili, kuras celtniecības iniciators bija Lietuvas lielhercogistes kņazs Gedimins, tās zālēs 

1422. gadā dzīroja par godu sirmā 71 gadus vecā Jagailo laulībai ar 17 gadus veco Sofiju Goļšansku, kura 

kļuva par viņa 4. sievu. Lidas pils – tā ir “laika mašīna” un aizraujošs ceļojums uz viduslaikiem, kur uz katra 

soļa atrodama romantika un bruņinieku drošsirdība. Šeit ikviens varēs justies kā senais kareivis, pielaikojot 

bruņas, un dziļi izjust mistisko atmosfēru, uzzinot – kāds spoks apsargā citadeli. Pilī apmeklēsim vienu no 

torņiem un cīņu galeriju, ekskursijas laikā pastaigāsimies pa iekšpagalmiņu.  

12:00 Alus darītavas “Lidskoje pivo” apmeklējums ar degustāciju, kur mums atklās vienas no vecākajām 

alus darītavām valstī senā amata noslēpumus, parādīs, kā tiek brūvētas klasiskās un amatnieku alus šķirnes, 

izmantojot vācu un čehu iekārtas. Mēs redzēsim modernus ražošanas cehus, pastaigāsimies pa vēsturisko ielu, 

kas saglabājusies rūpnīcas sirdī, iepazīsim ilggadīgas receptes un nogaršosim dažādas alus šķirnes, novērtējot 

Lidas alus darītāju talantu. Uzzināsim senās alus darītavas vēsturi, pabūsim alus darītavas sirdī – vārīšanas 

cehā, pastaigāsim pa Pivnoi ielu, atradīsim 140 gadus vecu māju, no kuras sākās “Lidskoje”. Un, protams, 

iemācīsimies pareizi degustēt alu (3 veidi kvalitatīva dzēriena ar ķiploku grauzdiņiem)! 

14:00  Pusdienas. 

15:15 Pārbraukšana Lida - Berjozovka (28 km). 

16:00 Par savu pilsētas statusu platības un iedzīvotāju skaita (10,5 tūkst. cilv.) ziņā nelielajai Berjozovkai 

jāpateicas tās teritorijā esošajai stikla rūpnīcai “Neman”, kas dibināta 1883. gadā. Rūpnīcas muzeja zālēs ir 

izstādīti eksponāti, kas datēti ar 1910. gadu, kā arī mūsdienu mākslinieku autorkompozīcijas. Ekskursijas laikā 

jūs redzēsiet visu dažādu formu un krāsu stikla šedevru izgatavošanas ciklu, iepazīsiet šī senā amata vēsturi, 

un firmas veikalā varēsiet iegādāties unikālus produktus par piemiņu.  

17:00 Izbraukšana uz Grodņu (130 km). 

19:00 Ierašanās, apmešanās 3* viesnīcā. Brīvais laiks pastaigām vakara pilsētā. Nakšņošana Grodņā. 

 

2. diena 

08:00 Brokastis viesnīcā. 

09:00 Tikšanās ar ekskursiju vadītāju. Apskates 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". 

12:30 Pusdienas baltkrievu stila restorānā. 

13:30 Brīvais laiks šopingam tirdzniecības centrā.   

16:00 Izbraukšana no Grodņas Privalkas robežas virzienā (Raigardas). Pārbraukšana caur Lietuvu. Ierašanās 

Rīgā pēc 24.00. 

 

TŪRES CENA CILVĒKAM DIVVIETĪGĀ NUMURĀ – 99 EUR 

 

Cenā iekļauts: 

- pārbraucieni ar komfortablu tūrisma klases 

autobusu visā tūres maršrutā; 

- Lidas pilsētas apskates ekskursija; 

- ekskursija Lidas pilī + ieejas biļetes; 

- 1 nakts 3* viesnīcā Grodņā (pilsētas centrs); 

- brokastis viesnīcā; 

- Grodņas pilsētas apskates ekskursija; 

- pusdienas Grodņas restorānā; 

- gida pakalpojumi Lidā un Grodņā; 

- grupas pavadošā pakalpojumi visā tūres maršrutā; 

- ielūguma noformēšana bezvīzas iebraukšanai; 

- veselības apdrošināšana. 

Cenā nav iekļauts: 

- pakete – 25 EUR: 

• ekskursija uz stikla darbnīcu «Neman»; 

• ekskursija uz alus darītavu «Lidskoje 

pivo»; 

• Lidskoje alus degustācija (3 šķirnes + 

uzkoda); 

• pusdienas Lidas pilsētā. 

- vienvietīga izmitināšana – 30 EUR; 

- personīgi izdevumi un dzeramnauda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena ir aktuāla minimālai grupai no 20 cilvēkiem. 

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

citām – līdzīgas kategorijas. 

 


