
 

 

 

 Zvani un rezervē: 67227131, 27807575  

www.celojumueksperts.lv  

info@celojumueksperts.lv  

Grēcinieku 30 – 8, Rīga   
 

______________________________________________________________________________________ 

Ziedu parāde Holandē 2017 

19.04.-24.04. 

369 € - Viss iekļauts! 

 

 

Brauciens komfortablā tūrisma klases autobusā, aprīkotā ar mikrofonu, DVD, CD, WC, 

komfortabliem regulējamiem sēdekļiem, kondicionieri. Brauciena laikā pieejams karsts ūdens 

dzērienu pagatavošanai stāvvietās. 

 

 

Visas naktis 3* viesnīcās. Izvietošanās 2vietīgos numuros ar ērtībām (duša, WC, TV). 

 

 

Brokastis. 

 

 

Grupas vadītāja un gida pakalpojumi visa ceļojuma laikā. Ekskursijas Amsterdamā, 

Volendamā, Dimantu muzejā. 

 

 

Apmaksātas ieejas biļetes Keukenhofas ziedu parkā, brīvdabas muzejā - vējdzirnavu parkā un 

kruīzs ar kuģīti pa Amsterdamas kanāliem. 

 

2017. gada ziedu parāde būs veltīta holandiešu dizaina tēmai. 

Piesaki grupu, dodies ceļojumā par brīvu un saņem kabatas naudu 

ceļojuma tēriņiem! 

 
- Mūsu populārākais maršruts jau 5. gadu pēc kārtas. 

- Lieliska iespēja piedalīties grandiozākajā Eiropas ziedu šovā. 

- Dāvanām sieri, sinepes, koka tupelītes, zilais porcelāns, vējdzirnavu figūriņas. 

- Dārza eksperimentiem tulpju un hiacinšu sīpoli. 

http://www.celojumueksperts.lv/ar-lidmasinu/rezervet-celojumu/
http://www.celojumueksperts.lv/ar-lidmasinu/rezervet-celojumu/


 

 

Ceļojuma programma 

 

1.diena. 19.04. 
- 6:00 izbraukšana no Rīgas.  

- Laiks ceļā cauri Lietuvai un Polijai.  

- Pusdienas ceļmalas bistro. Nobaudiet kādu no poļu tradicionalajām 

zupām – žureku (desu zupu no skābētiem rudzu miltiem), fļakus 

(pikantu kuņģa zupu), gulašovu vai fasolku (pupiņu zupu). Neņemiet 

boršču ukraiņu gaumē. Tas nav tas, ko jūs domājat. Tas ir poļu gaumē, 

būsiet vīlušies.  

- Vakarā ierašanās viesnīcā Polijā pie Vācijas robežas.  

- Nakts viesnīcā.  

 

 

 

 

2.diena. 20.04.  
- Brokastis.  

- Laiks ceļā cauri Vācijai.  

- Kādā no benzīntankiem nogaršojiet slavenās Frankfurtes desiņas ar 

sinepēm.  

- Vakarpusē ierašanās Holandē.  

- Izvietošanās viesnīcā. Nakts viesnīcā.  

 

 

 

3.diena. 21.04.  
- Brokastis.  

- Visa diena Amsterdamā.  

- Ekskursija dimantu apstrādes fabrikā.  

- Ekskursija pa Amsterdamu.  

- Kruīzs ar kuģīti pa Amsterdamas kanāliem.  

- Brīvs laiks pastāvīgai pilsētas apskatei, pusdienām, suvenīru iegādei 

vai mākslas muzeju apmeklējumam.  

- Naksnīgā Amsterdama. Sarkano lukturu kvartāls.  

- Atgriešanās viesnīcā. Nakts viesnīcā.  

 

 

 

 

 

4.diena. 22.04.  
- Brokastis.  

- Izbraukšana uz Keukenhofas ziedu parku. Pastaiga un atpūta ziedu 

parkā. http://www.keukenhof.nl/en/   

- Ziedu parāde, kas šogad veltīta Holandes dizainam.  

- Vakarā atgriešanās viesnīcā. Nakts viesnīcā.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.keukenhof.nl/en/


 

 

 

5.diena. 23.04.  
- Brokastis. Viesnīcas atbrīvošana.  

- Izbraukšana uz “Zaanse Schans”. Tas izskatās pēc brīvdabas muzeja, 

bet patiesībā šeit joprojām dzīvo un katru dienu darbojas amatnieki. 

https://www.dezaanseschans.nl/   

- Vējdzirnavas, koka tupelīšu darbnīcas, sierotavas. Te var 

iegādāties ļoti garšīgus sierus, ko pārvest mājās kā suvenīrus.  

- Volendamas apmeklējums. Tipiska Holandes pilsētiņa ar suvenīru 

veikaliem, nelielu ostu, holandiešiem tautas tērpos. - Iesakām 

nodegustēt slavenās Ziemeļjūras siļkes.  

- Izbraukšana uz māju pusi. Laiks ceļā cauri Vācijai.  

- Nakts viesnīcā Polijā.  
 

 

 

 

6.diena. 24.04.  
- Brokastis.  

- Laiks ceļā cauri Polijai un Lietuvai.  

- Pusdienas Polijā. Laiks kādai poļu zupiņai vai kam nopietnākam, 

piemēram, poļu pīrāgiem – ar gaļu pildītiem pelmeņveidīgiem mīklas 

izstrādājumiem.  

- Vēlu vakarā, naktī atgriešanās Rīgā.  

 

 

Cena 369 EUR – ja grupā ir vismaz 40 dalībnieki  

Cena 409 EUR – ja grupā ir vismaz 30 dalībnieki 

 

Cenā iekļauts:  
- Brauciens komfortablā autobusā  

- Visas naktis 3* viesnīcās, 2 vai 3 vietīgos numuros ar ērtībām  

- Brokastis  

- Grupas vadītāja gida pakalpojumi visa ceļojuma laikā  

- Visas ekskursijas pēc programmas  

- Ieejas biļetes Keukenhofas ziedu parkā  

- Ieejas biļetes “Zaanse Schans”  

- Kruīzs ar kuģīti pa Amsterdamas kanāliem  

 

Iespējamās papildus izmaksas:  
- Pusdienas, vakariņas,  

- Ieejas biļetes muzejos pēc izvēles – Van Goga muzejs, Vaska figūru muzejs, Modernās mākslas muzejs vai tml.  

- Dāvanas, suvenīri.  

 

 

 

https://www.dezaanseschans.nl/
http://www.celojumueksperts.lv/ar-lidmasinu/rezervet-celojumu/
http://www.celojumueksperts.lv/ar-lidmasinu/rezervet-celojumu/


 

Piemaksa par komfortu (pēc vēlēšanās):  
- Papildus vieta autobusā – 80 EUR  

- Vienvietīgais numurs viesnīcās – 150 EUR  

- Pirmās 3 rindas autobusā – 20 EUR  

 

Informācija:  
- Gan turp, gan atpakaļ ceļā ir plānota pusdienu pauze Polijā kādā ceļmalas bistro, tāpēc ieteicams paņemt līdzi 

Polijas zlotus 5-20 EUR vērtībā. Ne visur ir iespējams norēķināties ar kartēm. Zloti noderēs arī WC 

apmeklējumam.  

- Vislabāk valūtu samainīt www.tavex.lv. Tur vienmēr ir pieejamas visas valūtas un ir labs kurss. Ja tas nav 

iespējams, tad kādā citā bankā vai uz Polijas robežas.  

- Privātajiem tēriņiem Holandē ieteicamā vidējā summa dienā ir no 50 EUR. Par šo summu sanāk vienkāršas 

pusdienas kādā bistro, kāds neliels suvenīrs un tml.  

- Autobusā būs pieejams karsts ūdens, tāpēc var ņemt līdzi kafiju, tēju (krūzīti), vai sauso pārtiku, kas jāaplej ar 

karsto ūdeni. Bet Eiropā pēc noteikumiem brauciena laikā nedrīkst ne staigāt pa autobusa salonu, ne lietot karstos 

dzērienus. Tas iespējams tikai autobusa stāvēšanas laikā benzīntankos vai stāvlaukumos. Tur pat parasti var arī 

šo to dzeramu un ēdamu nopirkt uz vietas.  
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