
 
 

 

 

 

Karpatu un Aizkarpatu 

valdzinājums 

1.10 – 8.10.2019. 
Ceļazīmes cena 335 EUR/ 300 EUR bērniem līdz 15 gadiem 

Ekskursijas vadītāja Gunta Rozentāle 
 

Fantastiska bauda garšas kārpiņām dažādos ukraiņu krodziņos, saldumu un siera darbnīcās. Užgorodas 

varenā pils ar vīna pagrabu. Karpatu koka arhitektūra vienuviet  Aizkarpatu brīvdabas muzejā 

Užgorodā. Ivano -Frankovskas varenais vēsturiskais centrs. Kolomijas apgleznotās olas. Jaremčes 

ūdenskritumi un burvīgās kalnu ainavas, Karpatu arhitektūras pērles “pundurvalstī”. Verhovinas 

jautrie gucuļu stāsti – sadzīve, mūzika, kultūra, amatnieki, nacionālās virtuves meistarstiķi. Pāris 

stundas pirms mājupceļa šarmantā Ļvova. Braukt var jebkurš, kas mīl kalnu ainavas – ekskursija bez 

pārgājieniem vai kāpšanas kalnos! Atbalstīsim Ukrainas politiku, pienesot savu artavu valsts 

ekonomikā! Karpati ir tūkstošiem km tālu no karadarbības reģioniem. 
   

1. diena – 1. oktobris, otrdiena 
 

Izbraukšana pl. 5:00 Smiltene, pl. 5:30 Valmiera, pl. 6:00 Cēsis, pl. 6:30 

Sigulda, pl. 7:25 Rīga (Jugla). 

Ceļojam cauri Latvijai, Lietuvai un visai Polijai. 

Nakts viesnīcā Polijā. 
 

2. diena – 2. oktobris, trešdiena 
 

Brokastis viesnīcā. 

Šķērsojam Polijas - Slovākijas robežu. Priecājamies par Slovākijas kalniem 

un līdzenumiem. Šķērsojam Slovākijas - Ukrainas robežu. Izpētām visu 

Karpatu un Aizkarpatu arhitektūru vienuviet – Užgorodas etnogrāfiskajā 

brīvdabas muzejā. Muzejā pastaigāsimies pa ieliņām, kurās atrodas gan 

boiku, gan gucuļu senās mājas. Ir skola un vairākas koka baznīcas, kā arī 

visas saimniecībā vajadzīgās celtnes – kopā pavisam divdesmit deviņas. Lai 

kā liekas, ka senos laikos Baltijas jūras reģionā cilvēki dzīvoja līdzīgi, bet 

salīdzinot, Karpatos viss ir krietni citādāk. 

Vakariņu un vīna baudīšana varenās Užgorodas pils pagrabā. Iespēja 

nobaudīt slavenos Karpatu sēņu ēdienus. Karpatu un Aizkarpatu vīnu 

degustācija ar stāstījumu par reģiona izcilajiem vīniem. 

Nakts Užgorodas viesnīcā. 
 

3. diena – 3. oktobris, ceturtdiena 
Brokastis viesnīcā 

Rīta pastaiga gar Užas upi, pārejot pār vecāko tiltu pār Užu, kas ir atdots 

tikai gājējiem. Iespēja nomalkot kafiju vai šokolādi upes krastā. Neliela 
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pastaiga pa pilsētas vēsturisko centru. 

Agrās pusdienas krodziņā, kura nosaukums tulkojumā nozīmē - pie 

augļotāja. Krodziņš sastāv no vairāk kā piecām celtnēm, katrā ir par ko 

pasmieties vai pabrīnīties, ēdienu un dzērienu izvēle pēc saviem ieskatiem. 

Brauciens no Aizkarpatiem pāri Karpatu kalnu grēdām uz Ivano - 

Frankovsku, vērojot varenās kalnu ainavas. 

Pastaiga pa Ivano - Frankovskas vēsturisko centru. Ap rātsnamu 

izvietojušās ieliņas, katrai no tām savs akcentiņš. Lielās katedrāles atrodas 

blakus laukumā. Pilsētnieku un pilsētas viesu iemīļota pastaigu vieta ir 

Neatkarības jeb Nezalezhnosti iela. Mākslas brīvdabas izstādes, kafejnīcas, 

restorāni, strūklaka, kioski, mājās gatavots saldējums un dzīvā mūzika – tas 

ir patiess Ivano- Frankovskas gars “Stometrivkā”. 

Nakts miers Ivano - Frankovskas viesnīcā.  
 

4. diena – 4. oktobris, piektdiena  
Brokastis viesnīcā.  

Braucam atpakaļ uz kalniem, pa ceļam piestājot Kolomijas pilsētā.  

“Pisankas” jeb tulkojumā - krāsoto Lieldienu olu muzejs. Tās nav 

vienkāršas olas, bet gan tūkstošiem mazi mākslas darbi – dažas sudrabā, 

citas zeltā rakstītas. Uz visām ir fantastiski filigrāni zīmējumi. Reizēm ir 

strīds, kas bija pirmā - vista vai ola - muzejā visi ir vienisprātis – ola ir 

dzīvības sākums. Būs iespēja atvest uz mājām interesantu oliņu. 

Pusdienas krodziņā. Turpinām braucienu uz Jaremči. Iekārtojamies uz 

divām naktīm naktsmājās Jaremčē. Neliela pastaiga pa unikālo Karpatu pērli 

– Jaremči. Jaremče ir kā radīta tiem, kas piekusuši no pilsētas kņadas. 

Mazajā, sakoptajā pilsētā no visiem skatu leņķiem ir redzami kalni. 

Klausoties Prutas upes čalošanā, kas plūst cauri pilsētai, personīgās domas 

izkūst kalnu skaistumā… Tējas vai kafijas tase pie Jaremčes  “Niagāras” 

Probij ūdenskrituma. Pēc vēlēšanās vakariņas skaistā Jaremčes restorānā 

ar skatu uz kalniem. Iespēja nobaudīt slaveno Jaremčes Panu alu. 

5. diena – 5. oktobris, sestdiena  
Brokastis. 

Braucam uz Verhovinu, no kuras netālu ir Ukraiņu Karpatu augstākā 

virsotne Goverla. Brauciens ar vietējo autobusu un gidu caur Vorhotu. Lai 

labāk izzinātu, kā kalnos dzīvo gucuļi, apmeklēsim četrus muzejus, kuros 

būs stāsti par mūzikas instrumentiem, siera gatavošanu, molfariem un alus 

darīšanu. 

Pēcpusdienā piedalīsimies gucuļu svētkos ar dejām un dziesmām un mūsu 

jautru darbošanos gucuļu tautas tradīciju izspēlē. 

6. diena – 6. oktobris, svētdiena 
Brokastis. Brauciens ar vietējo autobusu un gidu. 

Uzbrauksim pa trošu pacēlāju slavenajā ziemas kūrortā Bukovelā. Skatām 

panorāmu uz Černogirskik  un Gorganskih kalnu grēdām. Gucuļu alus un 

siera degustācija. Fantastiskais ūdenskritums Guks 14m augsts. Būsim 

dabas rezervātā pie vēl viena ūdenskrituma, kā arī ļoti tīriem avotiem, no 

kuriem varēs iesmelt ūdeni līdz paņemtajās pudelēs. Pa ceļam acis priecēs 

vairākas “poloņinas” – Karpatu alpu pļavas. 

Ar mūsu autobusu braucam uz Ļvovu. 

Nakts viesnīcā Ļvovā. 

7. diena – 7. oktobris, pirmdiena 
Brokastis viesnīcā. 

Divu stundu pastaiga pa Ļvovas vecpilsētas unikālākajām vietām – 

kvartāls ap rātsnamu. Šokolādes un karameļu darbnīcas, kafijas pagrabi, alus 

bārs divos stāvos. Senatnīgas celtnes, savdabīgi pieminekļi un varenais 

operteātris.  

Pusdienojam paradoksu mājas augšējā kafejnīcā, gandrīz rātsnama torņa 

augstumā, kā Karlsons, kas dzīvoja uz jumta. Turpat līdzās uz skursteņa sēd 



skursteņslauķis. 

Šķērsojam Ukrainas – Polijas robežu. Naktsmājas Polijā. 

8. diena – 8. oktobris, otrdiena 
Brokastis viesnīcā. 

Pusdienu pauze pa ceļam.  

Dalīšanās pozitīvos iespaidos par ceļojumu! 

Ierašanās Vidzemē ap pusnakti. 

 
 

 

Ceļazīmes cena 335 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 300 EUR 

Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā – 130 EUR, piemaksa par papildus sēdvietu autobusā – 70 EUR 

Valūtas kurss Ukrainā apmēram 10 EUR = 300 grivnas 
 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
LR pilsoņa vai nepilsoņa pase, kas izdota pēc 2007. gada 

19. novembra un ir derīga vismaz 3 mēnešus pēc 

atgriešanās. 

Nepilngadīgajiem (līdz 18 gadu vecumam) ceļojumā līdzi jābūt pasei un dzimšanas apliecībai (vai notariāli apstiprinātai tās kopijai). 

Latvijas nepilsoņiem nepieciešama vīza uz Ukrainu! 
 

!!! Pases, kas izdotas līdz 2007. gada 19. novembrim (beztermiņa un izdotās uz 50 gadiem), ceļošanai nav derīgas! 

 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros nodokļu un 

nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.  
 

Sēdvieta autobusā tiek piešķirta pieteikšanās un avansa iemaksas/pilnas ceļojuma apmaksas secībā. Balt-Go patur tiesības 

sasēdināt kopā tos ceļotājus, kas autobusā sēž pa vienam un nevēlas piemaksāt par papildvietu autobusā. 

 
 

«Balt-Go» informē, ka brauciena laikā tiks filmēts un/vai fotografēts, attēlus var izmantot publicitātes vajadzībām! 

 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI pa tālr. 27775764; 27661174, balt-go@balt-go.lv, 

personīgi «Balt-Go» birojos Rīgā, Cēsīs, Raunā vai Valmierā 
Piesakoties ceļojumam, 

avansa maksa jāveic 5 

dienu laikā 
 

otrā iemaksa  

līdz 12.06.2019. 

trešā iemaksa  

līdz 12.08.2019. 

 

līdz  

12.09.2019. 

 

70 EUR no personas 100 EUR no personas 100 EUR no personas atlikusī summa 
Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma noteikumiem: www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties ar «Balt-Go», iemaksu grafiks var būt citādāks. 

 

Atsakoties no ceļojuma 60 dienas pirms brauciena, klients zaudē 20% no ceļazīmes summas, 59–30 dienas – 

40% no ceļazīmes summas, vēlāk nekā 30 dienas pirms brauciena – visu summu. Iemaksātos līdzekļus var 

pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētājā ceļojumā. 

Ceļojuma cenā iekļauts: 

 7 naktis viesnīcā pa 2 cilvēkiem 

istabiņā  

 Brokastis 

 transporta pakalpojumi ar tūrisma 

            klases autobusu ceļojuma laikā 

 ceļu nodokļi  

 ekskursijas vadītāja pakalpojumi 

 

Papildu izmaksas  – (pēc izvēles): 

 Užgorodas brīvdabas muzejs ar gidu 150 grivnas 

  Ieeja Užgorodas pils dārzā 45 grivnas  

 Vīna degustācija pils pagrabā 180 grivnas 

 Vakariņas pilī par papildmaksu – tiks precizēts 

 Kafija vai šokolāde Užas krastos 40 grivnas 

 Pusdienas krodziņa Užgorodā no 100 grivnām 

 “Pisankas ” muzejs 150 grivnas 

 ekskursija uz Verhovinu  ar ieejas objektiem, 

pusdienām un vakariņām 900 grivnas 

 Svētdienas ekskursija ar pusdienām un rezervātu 

ieejām, kalnu pacēlāju, alus degustāciju 600 grivnas 
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