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KAD SKOLA BEIGUSIES!   

Piedzīvojumā uz 

Vāciju, Šveici un Franciju!  
 

Kad skola beigusies, var baudīt vasaras sākšanos. Piedāvājam doties brīnišķīgā 
ceļojumā uz Eiropu, turklāt uz vietu, kur vienuviet satiekas Vācija, Šveice un 
Francija. Ceļojums jauniešiem ar plašu izklaides un atpūtas programmu.  
Šis vasaras sākums noteikti paliks ilgi atmiņā! 
 
 

7 DIENU CEĻOJUMA PROGRAMMA ar autobusu 
 

1.DIENA 
 

Plkst. 4.00 no rīta izbraukšana no jums ērtas vietas.  
 

Brauciens cauri Lietuvai un Polijai.  
 

Diena autobusā ar speciāli izstrādātu autobusa programmu šim ceļojumam. Īsināsim ceļu ar 
dažādiem konkursiem, viktorīnām, video materiāliem, kā arī uzzinot un izzinot dažādas 
interesantas lietas un faktus. Mācīsimies valodas, iepazīsim vairākas valstis un to tradīcijas, kultūru, 
virtuvi un daudz ko citu. Tāpat dalīsimies divās komandās un spēlēsim autobusa ceļojumu spēli 
“Nerullē gurķi!”. 
 

Pusdienu pauze paredzēta krodziņā Polijā. Autobusā pieejams karstais ūdens tā apstāšanās laikā.  
 

Nakšņošana Polijā.  

 
 

http://www.travelbiiz.com/
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2.DIENA 
 
 

Brokastis naktsmītnē. 
 

Pārbrauciens līdz Minhenei. 
 

BMW muzejs. BMW Welt  jeb BMW Pasaule ir Bavārijas autogiganta prezentāciju centrs, kas 
atrodas milzīgā ēkā ar iespaidīgu arhitektūru un tehniskiem risinājumiem. Iepretim tam atrodas arī 
BMW muzejs. Abas ēkas savieno īpaša pāreja. BMW Muzeja galvenā ēka, milzīga, ovālas formas 
alumīnija celtne, uzbūvēta jau 1973. gadā. Jaunā piebūve iekārtojusies tieši tai blakus un būtiski 
palielinājusi muzeja apjomu. Tajā apskatāma visa ikonisko BMW automobiļu vēsture ar unikāliem 
eksemplāriem un daudz interesantas informācijas. 
 

Ekspozīcija sākas ar iespaidīgu kinētisku skulptūru no 714 spožām metāla lodītēm, kas fascinējoši 
virpuļojot, pārvēršas retro automobiļa siluetā. Mašīnas un to izkārtojums šajā muzejā veidots gluži 
kā gleznu galerijā, vismaz ar tikpat lielu pietāti kāda tā būtu pret vecmeistaru darbiem. Tur 
apskatāms gan BMW 1916. gadā ražotais pirmais lidmašīnas dzinējs, gan otrā pasaules karā 
izmantotie motocikli, sacīkšu auto, limuzīni un daudz kas cits.  
 
Ieejas biļetes: pieaugušajiem - 10 €; bērniem un studentiem - 7 €. *Ekskursijas tiek vadītas angļu un vācu valodā. 
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Baudījuši BMW muzeju un stāstus, laiks doties uz Minhenes centru un baudīt pilsētu. 
Brīvais laiks pilsētā. Vakarā iekārtošanās naktsmītnē. 
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3.DIENA 
 

Brokastis naktsmītnē. 
 

Šis rīts sāksies ar pārbraucienu no Vācijas uz Šveici, jo dosieties baudīt dabas un ūdens varenību.   
 

Reinas ūdenskritums - 150 metru platais, 23 metru augstais un 13 metru dziļais ūdenskritums ar 
ūdens caurplūdi 700 000 litri sekundē tiek dēvēts par Eiropas lielāko ūdenskritumu. Šī iespaidīgā 
dabas spēle radusies pēdējā ledus laikmetā, kad Reina no sava ierastā tecējuma pagriezās uz 
dienvidiem. Interesants fakts ir tas, ka Reinas abos krastos ir cita valsts - vienā tā ir Vācija, taču otrā 
Šveice. Abās valstīs, tieši gar upes krastu ir ierīkotas skatu platformas, no kurām paveras elpu 
aizraujošs skats. Krastos izvietotās platformas ir vairākos stāvos, tādējādi nodrošinot skatu no 
dažādiem augstumiem. Esot platformas apakšā, ūdenskritums šķiet vien rokas stiepiena attālumā. 
 

Ūdenskrituma apmeklējums ir bez maksas. 
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Nedrīkst garām laist iespēju apmeklēt netālu esošo Laufenas pili jeb Schloss Laufen, no kuras 
paveras burvīgs skats uz ūdenskritumu un tā plašo apkārtni.  
 

Ieejas maksa: 3 Šveices franki ± 3 €. 
 

 
 

 

Dienas turpinājumā došanās uz Freiburgu (Vācijā).  
 

Paredzēts laiks pusdienu pauzei.  
 

Taču pēc tam kaut kas aktīvāks un aizraujošāks - došanās uz rodeļu trasi, kurai ir garākais 
nobrauciens Eiropā – 3100 metri.  
 

 

Viena brauciena cena: pieaugušajiem - 6 €; bērniem līdz 15 gadiem - 5 €.  
Bērniem līdz 8 gadu vecumam un ar auguma garumu līdz 140 cm, nobrauciens tikai kopā ar pieaugušo. 
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Došanās uz naktsmājām. Iekārtošanās un brīvais laiks.  
Paredzēts, ka nakšņošana būs iespējama latviešu centrā Bērzainē.  
 

Dienvidvācijas pilsētā Freiburgā jau vairāk kā 60 gadus atrodas latviešu kultūras centrs Bērzaine, 
kas ir viens no pēdējiem publiski pieejamiem latviešu īpašumiem Eiropā. Latviešu organizācijas 
Daugavas Vanagi Vācijā īpašums Bērzaine ir īsta mazā Latvija, kur iegriezties ikvienam ceļiniekam. 
Senā māja Cēringenas pilsdrupu pakājē, kas sākotnēji bija domāta kā latviešu kara invalīdu mītne, 
pakāpeniski ir pārvērtusies gandrīz mūsdienīgā viesu namā.  
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4.DIENA 
 

Brokastis naktsmītnē. 
 

Piedzīvojumi un jautra izklaide visas dienas garumā. Eiropas parks ir lielākais atrakciju parks 
Vācijā un otrs apmeklētākais Eiropā. Parks ir sadalīts 15 daļās, un apmeklētāji var doties ekskursijā 
pa dažādām Eiropas valstīm, iepazīstot to vēsturi, kultūru, arhitektūru un virtuvi. Parks ir veidots, 
balstoties uz stereotipiem, kas zināmi par dažādām Eiropas valstīm – tajā ir Alpu vilciens, kas brauc 
satriecošā ātrumā, eiropiešu versija amerikāņu vagoniņam kas traucas cauri ūdens baseinam. Kā 
arī ļoti augstais brīvā kritiena tornis, trakais taksis, Londonas autobuss angļu kvartālā un citas 
interesantas atrakcijas. Katru dienu te var vērot dažādus šovus, tai skaitā gladiatoru šovu un 
akrobātu uzstāšanos. 
 

Ieejas maksa: bērniem līdz 3 gadu vecumam – bezmaksas;  
bērniem no 4 līdz 11 gadu vecumam un senioriem – 42,50 €; personām no 12 gadu vecuma – 49,50 €. 
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Vakarā atgriešanās Bērzainē. Nakšņošana. 
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5.DIENA 
 

Brokastis naktsmītnē. 
 

Šī diena veltīta nedaudz Francijai un Elzasas reģionam. Dienas programmā došanās uz divām 
absolūti skaistām Elzasas reģiona pilsētiņām – Kolmāru un Rikvīru.  
 

Reinas ielejā izvietojusies viena no Elzasas reģiona pērlēm – Kolmāra. Kolmāra ir vislabāk 
saglabājusies Elzasas pilsēta. Pilsētas ziedu laikos vīna tirgotāji ar kuģiem veda vīnu cauri 
gleznainajam kanālu rajonam, kas tagad pazīstams kā „Mazā Venēcija”. Šī nelielā pilsētiņa vilina 
tos, kuriem tuva ir viduslaiku romantika.  
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Tālāk atrodas vēl kāda fantastiska Elzasas vieta - Rikvira. Tas ir pasakaini skaists, vīnogulāju 
ieskauts ciematiņš, kura iedzīvotāju galvenā nodarbošanās, protams, ir vīna darīšana, bet pats vīns 
ir iedzīvotāju lepnums. Ceļā priecāsimies par Augškēningsburgas pili, kas celta, izmantojot vietējo 
sarkano smilšakmeni, gleznainajiem Vogezas kalnu masīva skatiem un neskaitāmajiem vīnogulāju 
laukiem. 
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Vakarā došanās uz Bērzaini, taču piestāsim kādā īpašā Vācijas pilsētiņā – Bādkrocingenē, kura 
slavena ne tikai ar savām ūdensdziedinātavām, bet ar latviešu publicistes, literātes publicistes 
Zentas Mauriņas un viņas dzīvesdrauga filosofa un parapsihologa Konstantīna Raudives piemiņu. 
Te Z. Mauriņa aizvadīja mūža pēdējos 12 gadus, un pie mājas, kur abi ievērojamie latvieši 
dzīvoja, ir piemiņas plāksne. Pilsētiņā ir Zentas Mauriņas iela un viņa ir šīs pilsētiņas goda 
pilsone. 
 

 
 

6.DIENA 
 

Brokastis naktsmītnē un došanās uz mājas pusi.  

Brauciens cauri Vācijai, lai tiktu līdz fantastiskai Polijas pilsētiņai Vroclovai.  

Pa ceļam noslēgsim konkursus, dalīsimies pārdomās un spēlēsim spēli “Nerullē gurķi!” 

7.DIENA 
 

Brokastis naktsmītnē. 
 

Brauciens cauri Polijai un Lietuvai.  
 

Vēlu vakarā atgriešanās Latvijā. 

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

 Transporta pakalpojumi (ērts tūrisma klases autobuss) 
 

 Grupas vadītājs ar sagatavotu izklaides programmu 
 

 Divas naktis 2/3 naktsmītnē Polijā  
   2-4 vietu numuri ar visām ērtībām / brokastis  
 

 Četras naktis 2/3 naktsmītnē Vācijā  
    2-4 vietu numuri ar ērtībām / brokastis 
 

 Ceļojuma medicīniskā apdrošināšana 
    AAS “Baltijas Apdrošināšanas nams” - STANDARTA polise  

PAPILDU IZDEVUMI: 
 Personīgie izdevumi 

 Ieejas biļetes apskates objektos 

PERSONU SKAITS: 25-29 personas 30-35 personas 36-42 personas 
CENA VIENAI PERSONAI: 477,00 € ar PVN 435,00 € ar PVN 395,00 € ar PVN 

Pēc Jūsu izvēles ieejas biļešu cenas iespējams iekļaut kopējā ceļojuma cenā 

7 dienu ceļojums 
Datumi: PĒC VIENOŠANĀS 

Izbraukšana plkst. 4:00 

no Jums ērtas vietas 

Uz katriem desmit dalībniekiem,  
viena pavadošā persona ekskursijā  

var doties bez maksas  
(papildus dalībnieku skaitam) 

Lai rezervētu programmu,  
sazinieties ar mums pa 

blakus norādītajiem 
kontakiem! 

 

Tūrisma pakalpojumu sniedzēju uzņēmumu datu bāzē reģistrācijas numurs TATO-2014-5 

Jūsu iemaksātās naudas drošību garantē AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”. Polise Nr. 63.01.500125 

Cenas norādīta ar PVN. 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. 

 

 

Ceļojuma programma 

Piedzīvojumā uz Vāciju, Šveici un Franciju 

“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/

