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PRĀGA mūzikas skaņās  
Čehijas galvaspilsēta Prāga – dēvēta arī par simts torņu pilsētu. 

To vislabāk atpazīst dēļ tās vēsturiskās sirds – pilsētas centrālā 

laukuma, kurš izstaro pagātnes elpu, gotiskajām celtnēm un 

viduslaiku pulksteņa, kurš katru stundu priecē ar savdabīgu šovu. Bet 

Prāga ir arī noslēpumaina, un šo pilsētas daļu var atklāt, dodoties pastaigās pa 

pilsētas senajām ieliņām. Savukārt garša… tā gan meklēja pilsētas krodziņos. 
 

 

PIECU DIENU CEĻOJUMA PROGRAMMA ar autobusu KONCERTCEĻOJUMS 
 

1. DIENA  
 

Plkst. 4:00 izbraukšana no Latvijas, no Jums ērtas vietas.  
 

Brauciens cauri Lietuvai un Polijai. Pusdienu pauze poļu krodziņā.  
Diena paies nemanot, jo grupas vadītājs sagatavojis plašu aktivitāšu programmu autobusā. 
Noskaidrosim gan kolektīva pozitīvāko cilvēku, gan būsiet aicināti piedalīties suvenīru, foto un 
citos konkursos.  
 

Vakarā iekārtošanās viesnīcā Polijā.   
 

 

 

2. DIENA 
 

Brokastis viesnīcā.  
 

Pārbrauciens līdz Prāgai. Pusdienlaikā ierašanās Prāgā. Iekārtošanās viesnīcā.  
 

Prāgas apskates ekskursija. Savu dienu Prāgā sāksiet ar izzinošu ekskursiju vecpilsētā kopā ar 
vietējo gidu (krievu vai angļu valodā - pēc izvēles). 
 

Prāgā - pilsētā, kas nebeidz pārsteigt. Vecpilsētas apskate: Svētā Vita gotiskā katedrāle, Prāgas 
Pils komplekss, Kārļa IV tilts ar 30 unikālām skulptūrām, Vecpilsētas laukums ar savu slaveno 
astronomisko pulksteni, Ebreju kvartāls, Karaliskais ceļš. Uzzināsiet daudz interesanta par pilsētas 
vēsturi un šodienu. 
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Vakarā izbrauciens ar kuģīti pa Vltavas upi vai iespēja baudīt Prāgas vakara dzīvi. 
 

Brauciena cena: pieaugušajiem - 8 EUR; bērniem - 6 EUR. 
 

 

 

Pēc saulrieta aicinām doties pāri Kārļa tiltam, baudot vakara gaisotni. Kārļa tilts - savieno divas 
Prāgas daļas: Mala Strana jeb mazpilsētu un vecpilsētu. To sāka celt 1357.gadā un runā, ka tā 
celšanas laikā kaļķa javai tika likts klāt olu dzeltenums, lai konstrukciju stiprinātu. Iesakām Kārļa 
tiltu apskatīt gan dienā, gan iestājoties tumsai, kad pilsētā iedegas gaismas. Brīvais laiks.  
 

 
 

Nakšņošana viesnīcā Prāgā. 
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3. DIENA 
 

Brokastis viesnīcā. 
 

Pārģērbšanās uzstāšanās tērpos.  
  

Uzstāšanās Prāgas Metronoma parkā. Koncerts tiks saskaņos ar pašvaldību. Muzikālo 
pavadījumu nodrošinām ar uzlādējamu bezvadu skandu (mūzikas failus iespējams atskaņot gan 
no viedtālruņa, gan zibatmiņas). Priekšnesumu pieteikšanai pieejams bezvadu mikrofons, kas 
savienots ar skandu.  
 

 
 

 

Dienas turpinājumā brīvais laiks Prāgā.  
 

Iesakām iegādāties komplekso biļeti (A aplis), kas sniedz iespēju apskatīt vairākas ievērojamas 
Prāgas vietas. 
 

Prāgas pils, kas dibināta m.ē. 880.gadā un pārdzīvojusi vairākas ekspansijas un revīzijas. Vecākā 
celtne ir Jaunavas Marijas baznīca, taču ļoti maz no tās konstrukcijas ir saglabājies līdz 
mūsdienām. Pilij varat piekļūt mērojot ceļu pa stāvo, gleznaino Nerudova ielu, tad pagriezieties 
pa labi uz Ke Hradu.  
 

Svētā Vitusa katedrāle (katedrala Sv.Vita), vēlīnās gotikas celtne, ko ieskauj iespaidīgi vitrāžu 
logi, turklāt tai ir tornis, kurā varat uzkāpt, lai apskatītu Prāgas skaistākās ainavas.  
 

Vecā karaļnama pils (Stary Kralovsky Palac), kas bija karaļa mītne no 13. līdz 16. gs., un karalisko 
dārzu, kas pārpildīts ziediem un ir īpaši krāšņs pavasara laikā. Šī ir vieta, kur pirmo reizi Eiropā 
sāka audzēt tulpes, pirms tās aizveda uz Holandi. 
 

Zlata ulicka ieliņa, kas nosēta krāsainiem namiņiem pie pašiem pils mūriem. Francs Kafka par 
mājām sauca tās 22. namu. Turpinot ceļu pa Stare Zamecke Schody jeb Vecājām pils kāpnēm 
nonāksiet vietā, kas paver skaistu skatu uz Prāgu. 
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Kompleksā Ieejas biļete (A aplis – Svētā Vitus katedrāle, Vecā karaļnama pils - Stary Kralovsky Palac, izstāde 
"Prāgas pils stāsti", Svētā Geogra bazilika, Zelta ieliņa un Daliborka tornis, Rosenberg pils): pieaugušajiem – 350 
CZK ± 14 EUR; bērniem 6-16 gadi, studentiem līdz 26 gadiem un senioriem no 65 gadiem – 250 CZK ± 10 EUR. 
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Noteikti jāieplāno laiks pusdienām čehu stilā. Un pajautājiet jebkuram Prāgas iedzīvotājam, kāds 
ir tipiskais šejieniešu ēdiens, katrs atbildēs, ka tā ir cūkgaļa, knēdeļi un kāposti! Čehijā knēdeļus 
pasniedz praktiski kopā ar jebkuru ēdienu, tāpat kā alu. Knēdeļi – tā ir rauga baltmaize, taču 
netiek cepta krāsnī, kā tas ir pieņemts pie mums, bet gan vārīta. Savukārt, cūkgaļa ir vienkārši 
jābauda, jo tā tiek pasniegta dažādi.  
 

 
 

 

Staigājot pa Prāgas ieliņām, manīsiet, ka pārdot kādu saldu ātro uzkodu, proti, trdelnik - tukšas 
caurules izgatavotas uz atklātas uguns, pārklāts ar vaniļu, cukura glazūru vai kanēli. Krievu vārds 
tiek tulkots kā "muļķis", mājiens, ka saldums iekšā ir tukšs. Labu apetīti! Un, protams, jāuzdzer 
čehu alus, atklājot savu mīļāko šķirni! 
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Kad pastaigas nogurdinājušas, var doties iepirkties uz lielveikalu.   
 

“Palladium” iepirkšanās centrs atrodas Namesti Republiky laukumā un ir viens no lielākajiem 
iepirkšanās centriem.  
 

Ja kāds ir “Apple” zīmola fans, tad šajā dienā iesakām apmeklēt arī “Apple” muzeju, kas vairāk 
nekā 700 kvadrātmetru platībā atrodas pašā vecpilsētas centrā. Interesants Stīva Džobsa un 
“Apple” stāsts, gan fotogrāfijās, gan reāli apskatot dažādu oriģinālu “Apple” tehniku, sākot no 
pirmajiem “Apple” datoriem līdz pat mūsdienu ierīcēm. Šeit pieejams arī vegānu restorāns Stīva 
Džobsa stilā. 
 

Ieejas biļete: pieaugušajiem – 9 EUR; studentiem līdz 26 gadu vecumam – 7 EUR; bērniem no 8 līdz 14 gadiem 
tikai pieaugušo pavadībā – 4 EUR. Iespējams maksāt Eiro valūtā. 
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4. DIENA 

Izbraukuma ekskursija uz Karlovi Vari. Kūrortpilsētā Karlovi Vari cilvēki bieži vien jūtas kā 
svētkos, kuri nebeidzas. Šai sajūtai kopā ar citiem faktoriem apvienojas dažādas mazas Karlovas 
mozaīkas lauskas: burvīga arhitektūra, kolonādes, nebeidzamais „Vržidla” (geizera) ritmiskais 
pulss, avotu sanēšana un to karstā elpa, saldā vafeļu smarža, kūrortorķestra mūzika un patīkama 
sapratnes atmosfēra. 
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Iepazīšanās ar pilsētu. Brīvais laiks.  
 

Iespēja apmeklēt kādu no Karlovi Vari baseiniem. Karlovi Vari ir sena kūrortpilsēta, kuras izcilos 
avotus, kā vēsta leģenda, atklājis neviens cits kā Bohēmijas karalis un Svētās Romas impērijas 
imperators Kārlis IV. Kā nu gadījies, kā ne, 14. gadsimta vidū viņš šejienes mežos devies medībās. 
Veicies itin labi – valdnieks kopā ar saviem ļaudīm medībās ar suņiem dzinis briedi. Kāds no 
suņiem sakampis medījumu lēcienā (iespējams, dzīvnieks bijis jau sašauts, kas to lai zina), bet 
abiem slīdējušas kājas un tie ievēlušies avotā. Tas viss nebūtu nekas, ja vien avots nebūtu dikti 
karsts. Tā imperators atklājis karstos avotus un uz vietas licis dibināt pilsētu, nosaukt to savā 
vārdā un vēlējis izmantot ārstniecībai. Tā vismaz vēsta leģenda.  
 

Iesakām pacelties pa trošu ceļu „Draudzības” kalnā un ieraudzīt pilsētas panorāmu no skatu 
torņa „Diāna”. 
 

Baseina apmeklējums: 4 - 8 EUR, funikulieris uz skatu laukumu: 3 EUR.  
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Vēl Karlovi Vari slaveni arī ar stikla izstrādājumiem un bečerovku (becherovka) jeb 
liķierveidīgu, stipru dzērienu, kam, līdzīgi kā Rīgas balzamam, mūsdienās ir arī vieglākas un 
neparastākas variācijas. Abām minētajām precēm pilsētā iekārtoti interesanti muzeji, ko vērts 
apmeklēt, turklāt, ja palaimējas, noteikti ieejiet arī "Moser" stikla ražotnē, kur valda milzīgs 
karstums, kas nāk no nepārtraukti strādājošo stikla krāšņu mutēm, bet vīri stundām ilgi to vien 
dara, kā kausē stiklu, pūš un veido, lai pēcāk radītu īstus trauslā materiāla brīnumus. 
 

Biļete “Moser” muzejā un darbnīcā: pieaugušajiem – 180 ZCK ± 7 €; bērniem un studentiem – 100 CZK ± 4 €. 
 

 
 
Vakarā atgriešanās Prāgā. Brīvais laiks. Laiks vakariņām. 
 

Lielveikala apmeklējums suvenīru un tradicionālo čehu gardumu iegādei. 
 

5. DIENA 

Brokastis. Izrakstīšanās no viesnīcas. 
 

Brauciens cauri Polijai un Lietuvai. Pusdienu pauze poļu krodziņā. Naktī atgriešanās Latvijā. 

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

 Komfortabli transporta pakalpojumi 

 Grupas vadītājs 

 Maršruta plānošana un saskaņošana 

 Viena nakts 3 Polijā. 2-3 vietu numuri ar visām ērtībām 

 Trīs naktis 3 viesnīcā Prāgā. 2-3 vietu numuri ar visām ērtībām 

 Izbraukuma ekskursija uz Karlovi Vari 

 Apskates ekskursija Prāgā ar vietējo gidu 

 Koncertēšanas saskaņošana Prāgā 

 Ceļojuma medicīniskā apdrošināšana (BAN Standarta polise) 

IESPĒJAMIE PAPILDU 
IZDEVUMI: 

 Personīgie izdevumi (suvenīri, pusdienas, vakariņas u.c.) 
 Ieejas biļetes apskates objektos (pēc izvēles) 

DALĪBNIEKU SKAITS: 25-29 pers.  30-34 pers. 35-39 pers. 40-44 pers. 

CENA VIENAI PERSONAI: 385,00 € 349,00 € 325,00 € 309,00 € 

Piesakoties ceļojumam jāmaksā 10 % rezervēšanas maksa. Par atlikušās summas apmaksas kārtību vienosimies. 

5 dienu ceļojums 
AR AUTOBUSU 

Datumi:  
PĒC VIENOŠANĀS 

Izbraukšana: plkst. 4.00 

no jums ērtas vietas 

Lai rezervētu šo 

koncertceļojuma programmu 

savam kolektīvam,  

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. 

 

      Koncertceļojuma programma 

    Prāga mūzikas skaņās  

“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/

