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TRAĶU EZERPILS – VIĻŅA –  

VICHY AKVAPARKS 
 

2 dienas 
 

 

 

 
 

 

 

1. diena. 

 

- 7:00 izbraukšana no Rīgas. 

 

 

- 12:00 Traķu ezerpils. Traķu pils ir vienīgā pils Eiropā, kas atrodas uz salas ezera 

vidū. Traķos varēs nodegustēt karaīmu pīrāgus un iapazīties ar karaīmu savdabīgo 

kultūru. Brīvs laiks pusdienām. 

 

- 16:00 ierašanās Viļņā. Ekskursijas vecpilsētā, pilsētas panorāma no Ģedimina 

kalna, Užupio Republika - ir interesants kvartāls, kurā atrodas mākslinieku darbnīcas 

un uz ielas pie sienas ir pieliktas plāksnes ar Užūpis republikas neparasto konstitūciju 

visādās valodās, ieskaitot latviešu. 

 

- Nakts viesnīcā. 

 

 

 
 

 

 

2. diena. 

 

- Brokastis. 

 

 

- 10:00 Vichy akvaparks. Nodošanās ūdens priekiem un relaksācija saunās un 

burbuļvannās. http://www.vandensparkas.lt/  

- Tiem, kas nevēlas apmeklēt akvaparku, iespēja pavadīt dienu Viļņā. 

 

- Pēc akvaparka iespējams apmeklēt tirdzniecības centru “Ozas”, kas atrodas blakus 

akvaparkam. Tirdzniecības centrā pārdošanā ir dažādu zīmolu preces, ir kafejnīcas un 

bāri, kur paēst pusdienas u.c. 

 

- 17:00 izbraukšana mājup. 

- 22:00 atgriešanās Rīgā. 

 
* Programmā norādītie laiki ir aptuveni. Apskates objektu secība var tikt mainīta vietām. 

 

 

 

 
 

 

 

CEĻAZĪMES CENA – 69 EUR (ja grupā ir vismaz 40 dalībnieki) 

 

Cenā iekļauts: 

- Brauciens komfortablā tūrisma klases autobusā, aprīkotā ar mikrofonu, DVD, 

CD, WC, komfortabliem regulējamiem sēdekļiem, kondicionieri.  

- Grupas vadītāja - gida pakalpojumi visa ceļojuma laikā. 

- Naktsmītne Viļņā. 

- Ieejas biļetes Traķu ezerpilī. 

http://www.vandensparkas.lt/
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Iespējamās papildus izmaksas:  

- Pusdienas un vakariņas, 

- Ieejas biļetes Vichy akvaparkā http://www.vandensparkas.lt/  

- Dāvanas, suvenīri. 

 

Piemaksa par komfortu (pēc vēlēšanās):  

- Papildus vieta autobusā – 15 EUR 

- Pirmās 3 rindas autobusā – 15 EUR  

 

 

 
 

 

 

 

 

- Ceļojumā obligāti jāņem līdzi pase vai ID karte.  

 

- Braucot uz Šengenas zonas valstīm pase var būt derīga līdz ceļojuma pēdējai dienai. 

Bērniem bez vecāku pavadības nav nepieciešama pilnvara. Izbraucot ārpus Šengena 

zonas valstīm, pasei jābūt derīgai 6 mēnešus pēc atgriešanās datuma. Precizēt 

informāciju par kārtību, kādā var šķērsot Latvijas robežu, var zvanot uz valsts 

robežsardzes tālruni 67075616. 

 

- Iesakām paņemt līdzi kaut ko dzeramu un uzkodas, pirmās nepieciešamības 

medikamentus (citramons, ogle un tml.) 

 

 

 

LAI JUMS JAUKS CEĻOJUMS UN IZDEVUSIES ATPŪTA! 

 

67227131, 27807575 

www.celojumueksperts.lv  info@celojumueksperts.lv   

Grēcinieku 30 – 8, Rīga 
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