
 
 

 

 

 

Ceļojam uz Kijevu! 

22.10 – 25.10.2019. 
Ceļazīmes cena 450 EUR/ 450 EUR bērniem līdz 15 gadiem 

Ekskursijas vadītāja Gunta Rozentāle 
 

Kijevas-Pečoru klosteris uzrunā katru ticīgo. Korupcijas muzeja – bijušā prezidenta Janukoviča 

rezidences – sensacionālā greznība, skats uz Kijevu no kuģīša un putna lidojuma. Pastaigas pa 

Kreščatiku, veikali, krodziņi ar nacionālo virtuvi. Slavenais Kijevas metro un tirgus. 
   

1. diena – 22. oktobris, otrdiena 
 

Plkst. 5:00 tikšanās Rīgas lidostā pie lidostas tūrisma informācijas centra. Reģistrēšanās 

lidojumam. Bagāža 20 kg nododamā bagāža, 8 kg rokas bagāža.  

Ielidošana Kijevā plkst. 9:05. Nokļūšana līdz centram, brokastu pauze kādā no pilsētas 

kafejnīcām. Iekārtošanās viesnīcā.  

Brauciens ar metro un mikroautobusu uz Mežgiriju. 

Bijušā Ukrainas prezidenta Viktora Janukoviča vasaras rezidence 

Fantastiski iekārtots ainavu parks ar gaumīgiem dendroloģiskiem stādījumiem, dīķiem, 

ūdenskritumiem un strūklakām. Burvīgs skats uz Dņepru. Ir iespēja ar vilcieniņu izbraukt 

visu parka teritoriju līdz tālajiem golfa laukumiem un helikoptera pacelšanās laukumiem. 

Vakariņas “Puzata hata” - Eiropas vai ukraiņu ēdienu izvēle. 
 

2. diena – 23. oktobris, trešdiena 
 

Brokastis viesnīcā. 

Kijevas ūdens muzejs ar gidu 

Klausīsimies interesantus stāstus par interaktīvām ekspozīcijām gan par ūdeni dabā, gan 

par to, kā ūdens senajā Kijevā nonāca ļaužu mājās. Iespēja atgriezties bērnībā, lai paspēlē-

tos ar ziepju burbuļiem un paši varētu nokļūt lielā burbulī. 

Brauciens ar kuģīti pa Dņepru 

50 minūšu garā braucienā varēsim priecāties par pilsētas ainavu. Kuģītim ir augšējais 

klājs, kur saule silda un vējš matus jauc, kā arī siltas telpas un maza kafejnīca. (Kuģis kur-

sē tikai neaizsalušos upes ūdeņos.) 

Pacelšanās kalnā ar simtgadīgo Kijevas funikulieri 

Kijevas mistika – 3 stundu ekskursija kājām ar vietējo gidi. 

Kijevā ir simtiem dažādu noslēpumu. Uzzināsim, kas ir kailie kalni, paiesimies pa “An-

drejevas spusk”, kas brīvdienās pārvēršas  par Kijevas Monmatru. Ieiesim Kijevas senākās 

ēkas pagalmā. Pabūsim mistiskajā Bulgakova pagalmiņā, kur viņš sarakstīja slaveno ro-

mānu “Meistars un Margarita”. 

3. diena – 24. oktobris, ceturtdiena 
Brokastis viesnīcā 

Kijevas dabas muzejs 

Pēc izvēles var apskatīties kādu no sešām interesantajām dabas muzeja ekspozīcijām, 

viena no tām stāsta par zemes izcelšanās vēsturi, cita par augāju Ukrainā. Ļoti krāšņa ir 

ģeoloģijas ekspozīcija, kurā var apskatīt iežus un skaistus minerālus no Ukrainas 

līdzenumiem un kalniem.  

Bijušais tautas saimniecības izstāžu komplekss 

3 stundu ekskursija ar zinošu vietējo gidu. Interesanti stāsti par to, kas bija, kas nebija 

pirms 30 gadiem Ukrainā – un varenās celtnes uzplaukst visā krāšņumā. Pašlaik izstāžu 
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komplekss kalpo kā jauka atpūtas vieta brīvdienās, darbojas ledus halle, Sky centrs un 

ultramoderns planetārijs. Brīvdienās tiek rīkoti degustāciju šovi un tirdziņi. 

Pastaiga pa Kreščatiku 

Vieta, kur sevi parādīt un citus apskatīt. Kādreiz vīrieši, lai izietu šajā 1,2 km garajā ielā, 

nospodrināja kurpes pie kurpju tīrītājiem. Ielas stalto augstceltņu pirmos stāvus grezno 

dažādi veikaliņi, tai skaitā saldumu veikals “Rošen” un “GUM”. Ielas vienā galā tirgus ar 

visu ko sirds vēlas, tai skaitā slaveno ukraiņu speķi. Otrā galā Maidana laukums ar 

memoriālu bojā gājušajiem. 

Vakars ukraiņu nacionālajā krodziņā 

Senas ģimenes fotogrāfijas grezno sienas, tautiskie raksti, grīdas segas un daudz visādu 

sīkumu uzbur mīļu atmosfēru, kurā gribas pakavēties ilgāk. Oficianti nacionālajos tautas 

tērpos piedāvā to, kas restorānā no lauku labumiem gatavots uz vietas. Nogaršosim 

nacionālos ēdienus un dzērienus. Krodziņā ēdienkartes ir dažādās valodās, tai skaitā arī 

latviski! 
 

4. diena – 25. oktobris, piektdiena 
 

Brokastis viesnīcā. 

Mātes Dzimtenes statuja 

Monumentu padomju laikos uzcēla tieši līdzās Pečorskas Lavras klosterim, lai godinātu 

uzvaru Otrā Pasaules kara laikā. Gan iekšā, gan ārā atrodas kara muzejs, ja ir vēlēšanās, to 

var apmeklēt. Uzkāpsim trešajā stāvā un uzbrauksim uz apakšējo skatu platformu ar liftu, 

lai baudītu skatu uz Dņepras tiltiem, jauno namu masīviem un klosteri. 

Kijevas Pečorskas Lavras klosteris. 

Mierīga pastaiga pa kluso klostera teritoriju. Iespēja pasēdēt vai lūgties kādā no klostera 

baznīcām. Iespēja nokāpt lejas alās, lai izlūgtos svētību pie mūku pīšļiem. Iespēja paēst 

klosterī veģetāru ēdienu ar sēnēm. 

Transfērs vai ātrvilciens uz Kijevas lidostu. 

Ierašanās Rīgā ap plkst. 22:30.  
 

Ceļazīmes cena 450 EUR personai, bērniem līdz 15 gadiem 450 EUR 

Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā – 100 EUR 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
Ceļošanai derīga pase, tās derīguma termiņam jābūt ne 

mazākam par 3 mēnešiem pēc atgriešanās. 

!!! 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.  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

«Balt-Go» informē, ka brauciena laikā tiks filmēts 

un/vai fotografēts, attēlus var izmantot publicitātes 

vajadzībām! 

 

300 grivnas ir apmēram 10 EUR 
 

 

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

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

avansa maksu jāveic 5 

dienu laikā no pieteikša-

nās brīža.  
 

otrā iemaksa  

līdz 12.06.2019. 

trešā iemaksa  

līdz 12.07.2019. 

 

līdz  

12.09.2019. 

 

100 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: 
 Gida pakalpojumi 

 Avio biļete Rīga – Kijeva-Rīga 

 Viesnīca (2 personas istabā) 

 3 brokastis 

 

Papildu izmaksas  – pēc izvēles (2018. gada cenas): 
 Personīgie izdevumi 

 Apdrošināšana 1  EUR dienā, pēc 65. gadu vecuma individuāla 

cena 

 Transfērs uz/no Rīgas lidostu – 10 EUR no personas vienā 

virzienā 

 Transfērs no/uz Kijevas lidostu – cena tiks precizēta 

 Mikroautobuss uz Mežgiriju turp un atpakaļ 150 grivnas.  

 Mežgirijas parks 100 grivnas, iekštelpu apmeklējums par 

papildus samaksu 

 Kijevas ūdens muzejs 50 grivnas. 

 Brauciens ar kuģīti 150 grivnas. 

 Funikulieris 8 grivnas. 

 Metro 8 grivnas, Trolejbuss 8 grivnas. 

 Ekskursija Kijevas mistika 150 grivnas. 

 Kijevas dabas muzejs 80 grivnas. 

 Ekskursija tautsaimniecības izstāžu kompleksā 200 grivnas. 

 Vakars ukraiņu restorānā no 300 grivnām. 

 Pacelšanās uz monumenta skatu laukumu 110 grivnas. 

  Ekskursija Kijevas Pečorskas Lavrā ar gidu 50 minūtes 50 

grivnas. 
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