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Ungārija gardēžiem 

 29.04. – 04.05.2020, 6 dienas, cena 1200 EUR  

Ungārija ar savu krāsainību – lustēm un gardumiem – ir vienreiz jāizbauda! Zeme, kas bagāta ar 
termāliem ūdeņiem, bagāta ar tik dažādiem vīniem, kur zirgi sniedz priekšnesumus un prot dejot, kur 
ēdiens varbūt tik pikants, ka acis sažmiedzas... Jā turp mēs dosimies, jo te dzīve kūsā! Te ir cita pasaule, 
it kā Eiropa, bet tai pat laikā tāds riktīgs haoss, viņiem vēl joprojām ir sava nauda forinti, kas liks mums 
justies bagātiem ar tūkstošu paciņām makos, un viņiem ir tik savāda valoda... Jā, un, protams, 
galvaspilsēta Budapešta, neatstās vienaldzīgu nevienu. Donavas skaistākā pērle mūs lutinās un ļaus 
iepazīt to no dažādām pusēm! Mūsu 4* viesnīca būs pašā Budapeštas sirdī, tā lai varm izbaudīt. 
Egēsšēgedre! Un laižam...  

 1.diena. Prom uz laukiem (V) 

 Lidojums Rīga – Budapešta 
 Dodamies uz Seksardas pusi, lai iepazītos ar lauku labumiem. Seksardas vīni jau iekarojuši pasaules 

slavu! Tāpēc arī mēs savu Ungārijas iepazīšanu sāksim ar viesošanos saimniecībā, kur darina vīnu! 
Nu tad lai līst! 

 Vakara pastaiga pa naksnīgo Pēču – šampanieša galvaspilsētu? Ja vēl kāds bārs strādā, laiks 
nogaršot? 

 Nakts 4* viesnīcā Pēčā 

 2.diena. Balatons un Ungāru šampanietis (B, P, V) 

 Balatons, kas ir lielākais iekšzemes ezers Centrāleiropā. Ezers ir slavens ar tā kristāldzidro ūdeni, kas 
maina krāsu atkarībā no saules, vēja un mākoņu gājuma. Tas ir garš un šaurs, un tā virsma sniedzas 
gandrīz 600 kvadrātkilometru plašumā. Tas atrodas vulkāniskās kalnu ķēdes pakājē, kas to aizsargā 
no ziemeļvējiem. Dodamies uz Szantod, kur ar prāmi celsimies uz romantisko Tihaņas pussalu, kur 
laiks nogaršot tipiskāko ēdienu – Halaszle – gardo zivju zupu, kura pārsteigs ar savu krāsu un garšu! 

 Kreinbacher šampanieša nams – mūs lutinās ar īstu šampanieti, jo saimnieks te ir īsts francūzis. 
Tāpēc noskaidrosim visu kā šis smalkais dzēriens top. Un, protams, nogaršosim!  

 Nakts 3* viesu namā Heviz 

 3.diena. Heviz un Solis Slovēnijā (B, P) 

 Karstie avoti vienmēr ir bijuši Ungārijas bagātība un labprāt izmantoti atpūtai un dziedniecībai jau 
kopš romiešu laikiem. Hēvīza jeb tulkojumā no ungāru valodas "Karstais ūdens". Šī ir viena no 
labākajām atpūtas vietām Ungārijā, ko var apmeklēt visu gadu – ūdens noteikti būs silts. Hēvīza ir 
mājvieta pasaules lielākajam termālajam ezeram. Ūdeņi ir dziedējoši un ļaudis gadsimtiem ilgi turp 
devušies ārstēt kā miesu, tā garu. Pelde tirkīzzilajā ūdenī, ko dažviet klāj baltu, rozā un violetu  
ūdensrožu paklājs, ir interesants piedzīvojums un ļoti patīkama atpūta – tāpēc iesakām rītu sākt tieši 
šeit 

 Slovēnijas lepnums – Vinarium tornis 50 metru augstumā, no kura paveras burvīga ainava uz apkārt 
esošajiem vīna dārziem – jā, bārs te arī ir, lai nogaršotu 

 Nesen kā atvērtā Orhideju pasaule vilina visus, kam patīk dārzi un ziedi – nu palūkosim, ko tad mums 
piedāvā 
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 Un beidzot laiks gardām un sātīgām vēlajām pusdienām Slovēnijas lauku saimniecībā, kas savus 
viesus ļoti mīl un piedāvā nudien labus veselīgus produktus! Eh, atkal gardi!  

 Pārbrauciens uz Budapeštu...  
 Iekārtošanās 4* viesnīcā Budapeštas centrā! Nu ko? Gatavi doties ielās? Budapešta naktī allaž 

skaistāka kā dienā!  

 4.diena. Budapešta (B, V)  

 Budapeštas buķete ir krāšņa - 25 teātri, divi simfoniskie orķestri, Nacionālā opera, kuras greznā ēka 
ir īstens neorenesanses stila meistardarbs, 123 termālie avoti, kas pilsētu pārvērš dziednieciskā spa, 
otrais vecākais metro Eiropā, otra lielākā sinagoga pasaulē, jauna koncertzāle, Ludvigu laikmetīgās 
mākslas muzejs ar izcilu 20. gadsimta mākslas kolekciju... Šo sarakstu varētu turpināt vēl un vēl, 
Ungārijas galvaspilsēta ir pilsēta ar trauksmainu vēsturi. Te bijuši gan romieši, gan turki, Budapeštai 
ir Austroungārijas impērijas un komunistu režīma pagātne 

 Budapeštai ir vēl kāda ļoti īpaša zīme - tā vārda vistiešākajā nozīmē ir kā tilts starp divām pilnīgi 
atšķirīgām pasaulēm. Kalnaino Budu un pilnīgi plakano Peštu, kuras šķir Donavas upe, bet savieno 
tilti. Viduslaikos tās arī bija 3 atsevišķas pilsētas, arī Obuda, kuras tika apvienotas tikai 1873. gadā, 
tādējādi izveidojot Budapeštu. 15. gadsimtā, kad Buda piedzīvoja savus ziedu laikus, tā bija daudz 
ietekmīgāka par Peštu. Tad vēsture lomas samainījusi. Šobrīd Budas galvenā atrakcija ir karaliskā 
pils un termālie spa, savukārt visa dzīve - ar bāriem, kafejnīcām, koncertiem, teātriem, izstāžu 
atklāšanām notiek Peštā. Ekskursija pilsētā ar autobusu! 

 Brīvais laiks – lai apskatītos vietējo tirgu vai pablandītos pa bodītēm? Kafija ar kūku? Noteikti 
iesakām! 

 Pēcpusdienā dodamies uz laukiem,  pie Lazāru ģimenes, kas mums sniegs priekšstatu par laukiem 
un to dzīvi, vērosim īstu pustas programmu un noslēgumā – gardas bagātīgas lauku vakariņas! Nu, 
bet protams, ar vīnu! Zirgu majestāte pārsteigs ikvienu!  

 Atgriešanās 4* viesnīcā Budapeštā 

 5.diena Budapešta  pēc katra ieskatiem (B, V)  

 Budapešta ir slavena ar saviem dziedinošo ūdeņu resursiem, un nereti dēvēta arī par Ungārijas "spa 
lielpilsētu". No visiem Budapeštas termālajiem spa autentiskākais un vietējo iecienītākais ir Rudas 
Bath. Tas atrodas Budas pusē, vai Szechenyi termālo vannu komplekss ar trim atvērtiem baseiniem. 
Komplekss celts 1913. gadā, neoklasicisma stilā (atvērts katru dienu no 06.00 līdz 22.00; 
www.spasbudapest.com). Vietējo vidū tas ir viens no populārākajiem un jau rituāla kolorītu ieguvuši 
te vienmēr sastopamie šahisti. Šahs tiek spēlēts turpat baseinā - uz līdzi paņemtajiem " peldošajiem 
dēlīšiem".... Vai Gellert? Lukač? Izvēle milzīga… 

 Andrássy út - Budapeštas krāšņākais un leģendārākais bulvāris. Iedzeriet glāzi vietējo iecienītākajā 
pēcpusdienas pieturvietā – Klassz 

 Lieliski muzeji, pastaigas, daudz restorāni, iepirkšanās...  
 Vakarā kopīgas vakariņas ar folkloras šovu tipiskā restorānā – lai top čardašs!!!  
 Un atvadamies  ar obligāto programmu -  doties izbraucienā pa pilsētas ūdens artēriju - Donavu. Jo 

sevišķi, kad pilsēta grimst tumsā un izgaismoti tiek ēku stāvi un ielas. Budapešta, starp citu, vispār 
ir slavena ar izcilu fasāžu ilumināciju. Izcils naksnīgs pilsētas baudījums! 

 Atgriešanās 4* viesnīcā   



 
 

3 
Biroja adrese: „Panorama Plaza”, Lielirbes iela 17A, Rīga, LV1046 
e-pasts: info@menessdiena.lv 
 

 6.diena Viss skaistais reiz beidzas  

 Rīta kafija ar kūku – pēdējie suvenīri turpat Vaci ielā 
 Transfērs uz lidostu. Lidojums Budapešta  - Rīga 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Budapešta – Rīga (nododamā bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg, Airbaltic, 
ekonomiskā klase) 

 Komfortabls autobuss ceļojuma laikā (degvielas izmaksas, autostāvvietas, maksas ceļi, iebraukšanas 
maksas, stāvvietas) 

 Dzīvošana 4 naktis  4* viesnīcās ar brokastīm divvietīgos numuros (tūrista nodoklis viesnīcās) 1 nakts 
3* viesu namā ar brokastīm 

 Grupas vadītājs no Rīgas 
 Ekskursijas ar  vietējo gidu Ivetu latviešu valodā 
 Ekskursijas pēc programmas 
 Ceļojuma organizēšana 
 2 pusdienas un 3 sātīgas vakariņas ar vīnu un Pustas programma 
 Kuģis pa Donavu 
 Orhideju nams 
 Vinarium tornis 
 Kreinbacher šampanieša degustācija 
 Prāmis uz Tihaņas pussala 

Ceļojums cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi 
 Heviza ezers - ieeja 
 Termālie baseini Budapeštā 
 Ieeja baznīcās 
 Dzeramnauda šoferim 
 Apdrošināšana 

 Ievērībai:  

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

 Minimālais skaits grupā ir 16 personas. Ja 20 dienas pirms ceļojuma tūristu skaits grupā ir mazāks 
par minimālo, ceļojums tiek organizēts mainot cenu vai tiek atcelts. 

 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. Pases vai ID kartei jābūt derīgai 3 
mēnešus pēc atgriešanās no ceļojuma. 
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 Pieteikšanās ceļojumam:  

 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks 
rezervēta pēc 300 EUR avansa iemaksas  

 Otrā iemaksa 500 EUR jāsamaksā līdz 29.11.2020. 
 Pērējā summa 400 EUR jāsamaksā līdz 29.03.2021. 
 


