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Aizraujoša diena  

LIETUVĀ ar spēli #atrastsviļņā 
Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar savu kultūru, 
ēdieniem, tradīcijām un pat temperamentu. Kopā dosimies izbaudīt 
interesantāko no Viļņas, iepazīsim neparastas vietas, kā arī metīsimies  
jautros piedzīvojumos. 
 
 

VIENAS DIENAS EKSKURSIJAS PROGRAMMA ar autobusu 
 

 
 

Plkst. 6:30 izbraukšana no Jums ērtas vietas. 
 

Priekšpusdienā ierašanās Viļņā. 
 

Viļņas vecpilsētas un Užupis iepazīšana, spēlējot pilsētvides spēli “#atrastsviļņā”. Viļņa slēpj 
daudz neparastu un interesantu stāstu un vietu, atradīsim tās kopā. Uzlādējiet savus viedtālruņus, 
jo tie jums palīdzēs uzdevumu atrisināšanā. Mājupceļā apkoposim spēles rezultātus. Veiksmīgākie 
un asprātīgākie saņems balvas.  
 

Spēles laikā redzēsiet populārākās vietas Viļņā - Ģedimina pils torni, skaisto Viļņas katedrāli – 
baziliku, Aušras vārtus, Napoleona apbrīnoto Sv. Annas baznīcu, Trīs krustu kalnu, aizraujošo 
bohēmisko Užupi un citas. 
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Užupis republika, ko vietējie dēvē par vietējo mākslinieku "republiku". Tai ir sava himna, 
konstitūcija, prezidents, bīskaps, divas baznīcas, septiņi tilti un savs glābējs – bronzas 
eņģelis, kas kļuvis par ievērojamāko Užupes simbolu. Daži no Užupes konstitūcijas pantiem 
skan – “Ikvienam ir tiesības nesaprast neko. Sunim ir tiesības būt sunim. Kaķim nav noteikti 
jāmīl savs saimnieks, bet grūtā brīdī tam jāpalīdz saimniekam.” 
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Dienas otrajā daļā apmeklēsim Traķu ezerpili -  tā ir viduslaiku burvība, kas kaut reizi mūžā jāredz 
katram. Pils, kas uzcelta uz nelielas ezera salas, ir iekļauta UNESCO pasaules kultūras mantojuma 
sarakstā. Tajā izvietots vēstures muzejs, kura ekspozīcija iepazīstina par Traķu vēsturi. Līdz pilij 
nokļūsiet ejot pa diviem tiltiem.  
 

   

 
 
 

Pirms došanās mājup lielveikala apmeklējums, lai iegādātos lietuviešu gardumus. 
 

Vēlu vakarā atgriešanās Latvijā. 

 

GRUPAS VADĪTĀJS, kurš pavadīs jūsu grupu būs parūpējies, lai arī autobusā pavadītais 
laiks būtu interesants un izzinošs. Interesanti stāsti, fakti, konkursi, spēles, laimes aka un 
daudz pozitīvu emociju. 
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VISS IEKĻAUTS  
CENĀ: 

 Transporta pakalpojumi 

 Grupas vadītājs 

 Maršruta plānošana un saskaņošana 

 Viļņas iepazīšanas spēle “#atrastsviļņā” 

 Ieejas biļete Traķu pilī 

PAPILDU IZDEVUMI:  Personīgie izdevumi (suvenīri, pusdienas u.tml.) 

SKOLĒNU SKAITS: 44-36 skolēni 35-30 skolēni 29-25 skolēni 24-21 skolēni 

CENA VIENAM SKOLĒNAM: 34,00 € ar PVN 37,00 € ar PVN 42,00 € ar PVN 46,00 € ar PVN 

Uz katriem desmit skolēniem viens pedagogs ekskursijā var doties bez maksas (papildus skolēnu skaitam) 

1 dienas ekskursija 
AR AUTOBUSU 

Datums:  
PĒC VIENOŠANĀS  

Izbraukšana: plkst. 6:30 

no Jums ērtas vietas 

Šī ekskursijas programma  
VĒL NAV REZERVĒTA  

jūsu kolektīvam 
 
 

Lai rezervētu programmu,  
sazinieties ar mums! 

 

Patērētāju tiesību aizsardzības centra izsniegtā speciālā atļauja (licence) Nr. T-2019-121 

Jūsu iemaksātās naudas drošību garantē AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”. Polise Nr. 63.02.500028 

Cenas norādītas ar PVN. PVN aprēķināts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 136.pantu 
"Īpašs nodokļa piemērošanas režīms tūrisma operatora sniegtajam pakalpojumam”. 

 

Grozījumi programmā un cenā iespējami LR normatīvo aktu ietvaros. Attēliem ir ilustratīva nozīme. Apskates objektu secība var tikt mainīta, 
iepriekš nebrīdinot. Cenas var tikt mainītas, ja mainās ekskursijas dalībnieku skaits! Cenas un/vai programma var tikt precizēta 20 dienas 

pirms ceļojuma datuma. Ieejas biļešu cenas apskates objektos var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. 
Ja iepriekš rezervēts apskates objekts, tuvojoties ekskursijai, atsaka tūristu uzņemšanu, tad aģentūra patur tiesības aizvietot apskates 

objektu ar līdzvērtīgu vai atdot naudu par ieejas biļetēm, ja to cena ir iekļauta kopējā ekskursijas cenā. 
Izbraukšanas laiks var tikt mainīts atkarībā no izbraukšanas vietas. 

 

 

Ekskursijas programma 

Aizraujoša diena Lietuvā #atrastsviļņā 

“Travel Biiz” kontaktpersona 
 

Liene 
tel. +371 29125261 
 

e-pasts: liene@travelbiiz.com 

www.travelbiiz.com 

www.celoarsajutam.lv 

http://www.travelbiiz.com/
http://www.travelbiiz.com/par-mums/

