
 
 

1 
Biroja adrese: „Barona kvartāls”, Cēsu iela 31-5k3, Rīga, LV1012 
e-pasts: info@menessdiena.lv 

Transilvānija skolēnu brīvdienās 

 22.10.-26.10.2016., 5.dienas, cena - 449 EUR   

Sibiu – pilsēta Transilvānijas dienvidos, Rumānijā, ir slavena ne viena ar savu pasakaino Vecpilsētu, 
kas pilnībā atjaunota 2006. gadā un kurai piemīt neatkārtojams viduslaiku šarms. Tā izsenis pazīstama 
kā Rumānijas vācu minoritātes centrs un jau vismaz pāris gadsimtus nes sev līdz pašas sakoptākās šīs 
valsts pilsētas slavu. Sibiu baroka stilā veidotos laukumus, šaurās ieliņas, parkus, pret ienaidnieka 
uzbrukumiem nocietinātās baznīcas, neskaitāmos festivālus, koncertus, muzejus un izstāžu zāles, 
augstas kvalitātes restorānus cenšas apmeklēt katrs Rumānijas apceļotājs. Bohēmiskā atmosfēra 
pilsētā, kas turklāt atrodas pasakainas kalnu ainavas centrā, varbūt ir viens no iemesliem, kas dara to 
tik pievilcīgu. Ne velti Sibiu tika izvēlēta par 2007. gada Eiropas kultūras galvaspilsētu. Taču ne tikai 
Sibiu pilsētu ir vērts apskatīt šajā Rumānijas novadā, kur, šķiet apstājies laiks. Senajā vācu-sakšu 
novadā Transilvānijā ir vēl virkne pilsētu un ciematu, kas atgādina brāļu Grimmu pasaku norises 
vietas, savukārt novados, kurus senāk apdzīvoja galvenokārt ungāri, ieraugāmas tipiskas Karpatu 
kalnu iedzīvotāju no baļķiem būvētās mītnes ar grezni rotātiem koka vārtiem. Transilvānijā atrodas arī 
vietas, kas saistītas ar leģendām apvītā grāfa Drakulas dzīvi, un tās izraisa interesi ne tikai pazīstamās 
šausmu filmas cienītājos. 

 1.diena  

 Lidojums Rīga – Sibiu 02:35-04:40 
 04:40 Transfērs no lidostas uz viesnīcu  
 09:00 Ekskursija, kuru veiksim kājām, laikā iepazīsimies ar būtiskākajiem Sibiu pilsētas tūristu 

apskates objektiem. 
 Sibiu – bijusī Eiropas kultūras galvaspilsēta, kuru savulaik dibināja vācu kolonisti un kura bija 

lielākā un bagātākā Transilvānijas citadele, lepojas ar Vecpilsētu, kuras ēkas būvēja bagatākie vācu 
amatniecības ģilžu locekļi. Vecpilsētu senāk apjoza augsta aizsargsiena, kuras atsevišķi posmi 
saglabājušies līdz mūsdienām. Apskatīsim Lielo un Mazo laukumu, baroka stilā būvēto Brukentales 
pili, kurā tagad atrodas viens no vecākajiem un bagātākajiem Rumānijas mākslas muzejiem, kā arī 
iespaidīgo Evanģēlisko katedrāli, kas uzbūvēta 16. gadsimta sākumā. (Ekskursijas ilgums ~4 
stundas. Ekskursija par papildus samaksu – 27 EUR. Cenā iekļauts: krieviski runājošs gids, ieejas 
maksas Brukentales pilī un Evanģēliskajā katedrālē) 

 Nakts 3* viesnīcā Hotel Ibis Sibiu  

 2.diena   

 08:00 Ekskursiju iesāksim ar Sinajas apskati, kas atrodas 190km attālumā no Sibiu. Sinajā galveno 
uzmanību pievērsīsim Peles pils apskatei, kas uzbūvēta 19. gadsimta otrajā pusē un kalpoja kā 
karaliskās ģimenes vasaras rezidence un Rumānijas karaļa medību pils. Tagad tā ir viena no 
iespaidīgākajām un bagātīgāk iekārtotajām pilīm Centrāleiropā.   

 Pēc pusdienām tālāk dosimies uz Brasovu, pa ceļam baudot lieliskas Karpatu kalnu ainavas. 
Brasovas pilsētā apskatīsim tās centrālo daļu, kas lepojas ar gotikas, renesanses un baroka 
arhitektūras paraugiem kā arī slaveno Melno baznīcu – lielāko gotiskā stila baznīcu uz austrumiem 
no Vīnes. Pēc tam mūsu ceļš vedīs uz Branu, kuras pili slavenu padarījis B. Stokera romāns „ 
Drakula”. (Ekskursijas ilgums ~13 stundas. Ekskursija par papildus samaksu – 77 EUR. Cenā 
iekļauts: transports, krieviski runājošs gids, ieejas maksa Peles pilī, Brasovas Melnajā baznīcā, 
Drakulas pilī un pusdienas 



 
 

2 
Biroja adrese: „Barona kvartāls”, Cēsu iela 31-5k3, Rīga, LV1012 
e-pasts: info@menessdiena.lv 

 Nakts 3* viesnīcā Hotel Ibis Sibiu  

 3.diena  

 08:00 Izbraukšana no viesnīcas. Ekskursiju pirmajā daļā dosimies uz Hunedoaru kas atrodas 
100km attālumā no Sibiu. Šeit atrodas viena no iespaidīgākajām gotiskā stilā celtajām pilīm 
Rumānijā, kurā 15. gadsimtā dzīvoja viena no ietekmīgākajām ungāru muižnieku ģimenēm 
Hunyadi, bet pirms tam - Transilvānijas valdnieks Iacu.   

 Tālāk apmeklēsim Devu, kur apskatīsim vulkāniskas izcelsmes kalna galā uzbūvēto cietoksni.   
 Dienas ekskursijas pēdējais apskates punkts būs Alba Iulia, kur vispirms ieturēsim pusdienas 

viduslaiku citadeles pulvera bastionā, bet pēc tam dosimies izpētīt pilsētu, kas romiešu laikos bija 
plašas teritorijas militārais un ekonomiskais centrs, bet vēlāk kļuva par neatkarīgās Transilvānijas 
galvaspilsētu un Romas katoļu baznīcas centru. (Ekskursijas ilgums ~10.5 stundas. Ekskursija par 
papildus samaksu – 69 EUR. Cenā iekļauts: transports, krieviski runājošs gids, ieejas maksa 
Hunedoaras pilī, Devas cietoksnī un pusdienas) 

 Nakts 3* viesnīcā Hotel Ibis Sibiu  

 4.diena 

 09:00 Izbraukšana no viesnīcas. Pēdējās dienas ekskursijā pēc nepilnu divu stundu brauciena 
vispirms ieradīsimies Biertana ciematā, kurā līkumotu ieliņu un vīnogulāju dārzu ielenkumā atrodas 
viens no iespiedīgākajiem viduslaiku cietokšņiem – nocietinātajām baznīcām Rumānijā. Trīs desmit 
metru augstas aizsargsienas, kas savienotas ar torņiem un vārtiem, ietver kompleksu un 
viduslaikos padarīja to neieņemamu. Baznīcā atrodas Rumānijas lielākais koka altāris, kā arī 
iespaidīgas koka durvis, kuru atjautīgais 15 atslēgu mehānisms savulaik pasargāja sakristeju no 
izlaupīšanas.  

 Ekskursijas otrajā daļā dosimies uz Sigišoaru, kur vispirms ieturēsim pusdienas mājā, kurā dzimis 
slavenais grāfs Drakula, bet pēc tam dosimies apskatīt pilsētu, kas tiek dēvēta par 15 gadsimtā 
veidotu laika neskarto dārgakmeni ar deviņiem torņiem, šaurām ieliņām, vācu birģeru mājām un 
greznām baznīcām. (Ekskursijas ilgums ~8 stundas. Ekskursija par papildus samaksu – 52 EUR. 
Cenā iekļauts: transports, krieviski runājošs gids, ieejas maksa Pulksteņtorņa muzejā, 
Spīdzināšanas kambarī, Viduslaiku ieroču galerijā, Biertana nocietinātajā barznīcā un pusdienas)    

 20:55 Tramsfērs no viesnīcas uz lidostu  

 5. diena 

 Lidojums Sibiu – Rīga 01:10 – 03:15 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Sibiu – Rīga (ekonomiskā klase, 8 kg rokas bagāža, 20 kg nododamā bagāža) 
 Transfērs 
 Nakšņošana 3 naktis 3* viesnīcās Hotel Ibis Sibiu, ar brokastīm, divvietīgos numuros  

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Sibiu pilsētas apskates ekskursija – 27 EUR 
 Ekskursija uz Sinaju, Brasovu un Branu (ar pusdienām) – 77 EUR 
 Ekskursija uz Hunedoaru, Devu un Alba-luliju (ar pusdienām) – 69 EUR 
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 Ekskursija uz Sigišoaru un Biertanu (ar pusdienām) – 52 EUR 
 Personīgie izdevumi 
 Apdrošināšana 

 Ievērībai:  

 Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, valūtas kurss, kā arī programmā norādītie laiki ir 
orientējoši un var mainīties. 

 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru 
55 EUR 

 Ceļojuma cena var pieaugt mainoties LR likumdošanai “Par PVN”, lidostu nodokļiem, kā arī saistībā 
ar ASV dolāra kursa un degvielas cenas sadārdzinājumu. 

 Izbraukšanai no valsts ir nepieciešama derīga pase vai ID karte. Pasei vai ID kartei jābūt derīgai 3 
mēnešus pēc atgriešanās no ceļojuma. 

 Pieteikšanās ceļojumam:  

 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks 
rezervēta pēc 140 EUR avansa iemaksas. 

 Pārējā summa 309 EUR jāsamaksā līdz 22.09.2016. 
 


