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Karalisko sajūtu 

meklējumos uz 

STOKHOLMU 
 

Zviedrija ir karaliska valsts un par to šaubu nav. Vēstures, arhitektūras, 

literatūras un dabas bagātības apjūsmota. Zviedrijas galvaspilsēta 

Stokholma atrodas uz 14 salām, kuras savieno 57 tilti. Zviedrija ir cieši 

saistīta ar Nobela prēmiju un no šejienes patiešām nāk ideja par “zviedru 

galdu”. Ekskursijas programma jauniešiem, lai pāris dienās atklātu 

nedaudz no Stokholmas un Zviedrijas.  

ČETRU DIENU CEĻOJUMA PROGRAMMA ar prāmi un autobusu  
 

 

1.DIENA 
 
Plkst. 16:00 izbraukšana no Jums ērtas vietas.  
 

Brauciens līdz Ventspilij.  
 

Reģistrēšanās uz prāmja. Plkst. 23:59 prāmis uz Zviedriju. 
 

 
 



Ceļojumu sajūtu aģentūra “Travel Biiz” >>> Karalisko sajūtu meklējumos uz Stokholmu 
 

 2 no 6 
 

 

2.DIENA 
 

Plkst. 7:30 ierašanās Zviedrijā. Došanās uz Stokholmu. Brokastu pauze. 
 

Pašā Stokholmas sirdī atrodas lielākā Eiropas pils, kas joprojām ir apdzīvota, – Stokholmas pils. Tā 
joprojām ir Zviedrijas monarhu rezidence, tās aristokrātiskais šarms nekur nav zudis, bet joprojām 
mājo katrā no 608 pils istabām - gan Valsts zālē, gan Bruņinieka ordeņa apartamentos, gan 
karaliskajos apartamentos, gan dārgumu glabātavā, gan citviet. Pilī varēsiet ieraudzīt Karalienes 
Kristīnes sudraba troni, Senlaiku muzeju (Museum of Antiquities), Arsenālu, Triju Kroņu muzeju un 
renteju. Ekskursija pilī. 
 
 

 

Ieejas biļetes: bērniem (līdz 18 gadiem) un studentiem - 80 SEK ≈ 8 €; pieaugušajiem - 160 SEK ≈ 16 €. 
 

Kā īpašs notikums - pils sardzes maiņas ceremonija, kas notiek katru dienu pulksten 12:00. 
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Pusdienu pauze. 
 

Dienas otrā pusē ekskursija ar vietējo gidu, lai baudītu vairāk no Stokholmas īpašajām vietām, 
stāstiem un  notikumiem.  
 

 
 

 
 

Iekārtošanās naktsmītnē.  
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3. DIENA 
 

Vāsas karakuģa muzejs. Iespaidīgajam Vāsas karakuģim bija jākļūst par Zviedrijas imperiālās kuģu 
flotiles lepnumu, tomēr tas noslīka jau pirmajā savā izbraukumā jūrā 1628. gadā. Savukārt 1961. gadā 
sarežģītas operācijas laikā šis kuģis tika izcelts no jūras dzīlēm. Tāpēc šobrīd muzeja apmeklētāji var 
atgriezties pagātnē un apskatīt senlaiku kuģi, kura pat 95% daļu ir oriģinālas. Trīs kuģa masti, kas 
izvietoti uz muzeja jumta, arī nav paredzēti tikai tūristu pievilināšanai – tās ir oriģināla izmēra kuģa 
mastu kopijas. Pirms kuģa apmeklējuma vērts zināt, ka tas ir visapmeklētākais muzejs Zviedrijā, kuru 
apskata ap 1 milj. apmeklētāju gadā. Ņemiet vērā, ka pie kuģa jūs nebūsiet vienīgie. 
 

Ieejas biļetes: bērniem (līdz 18 gadiem) - bezmaksas; studentiem - 110 SEK ≈ 11 €; pieaugušajiem - 130 SEK ≈ 13 €. 
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Pusdienu pauze. 

 

Dienas otrajā daļā došanās uz kino-planetāriju Cosmonova, kam ir Skandināvijā lielākais kupola 
ekrāna formāts IMAX. Cosmonova ekrāna platība aizņem 760 kvadrātmetrus, kas ir līdzvērtīga desmit 
normāla izmēra ekrāniem. Ekrāna platība ļauj skatītājiem pilnībā iejusties uz ekrāna notiekošajā. 
 

Par 50 kronām (≈5 €) iespēja iznomāt austiņas un filmu klausīties angļu valodā. 
 

Ieejas biļetes: skolēnu un studentu grupām - 50 SEK ≈ 5 €. 
 

 
 

 
 

Brīvais laiks Stokholmas apskatei vai lielveikala apmeklējumam. Došanās un naktsmītnēm. 
 
 

4. DIENA 
 

Plkst. 10:00 izbraukšana ar prāmi no Zviedrijas. Plkst. 20:00 ierašanās Ventspilī. 
 

Brauciens līdz Rīgai. 
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EKSKURSIJAS CENĀ 
IEKĻAUTS: 

 Transporta (autobusa) pakalpojumi visas ceļojuma dienas 
    tūrisma klase (WC, TV, DVD, siltais ūdens apstāšanās pauzēs) 
 

 Prāmja biļetes autobusam 
 

 Prāmja biļetes pasažieriem 
 

 Pasažieru sēdvietas uz prāmja 
 

 Grupas vadītājs 
 

 Divas naktis hostelī Stokholmā (4 vietu numuri ar ērtībām) 
 

 Ekskursija ar vietējo gidu Stokholmā (angļu valodā) 
 

 Ceļojuma medicīniskā apdrošināšana 

PAPILDU IZDEVUMI: 
 Personīgie izdevumi 

 Ēdienreizes 

 Ieejas biļetes apskates objektos 

DALĪBNIEKU SKAITS: 20 - 24 pers. 25 - 29 pers. 30 - 35 pers. 36 - 42 pers. 

CENA VIENAI PERSONAI: 268,00 € 244,00 € 228,00 € 215,00 € 

4 dienu ceļojums 
Datumi: PĒC VIENOŠANĀS 

Izbraukšana plkst. 16:00 

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 norādītas 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 

 Karalisko sajūtu meklējumos uz Stokholmu 

“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/

