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Holande – kanāli, tulpes, tupeles un siers! Ar ziedu parādi  

 20.04. – 23.04.2023, 4 dienas, cena – 1250  EUR  

Katrā no mums ir mazliet no dārznieka. Atbraucot uz Holandi pavasarī, Jūs nevilsieties, tas ir katra sirds dārznieka sapnis… 
Zied visur, gan dārzos, gan uz ielas! Nīderlandes kanāli, romantiskās pilsētas uz ūdens, zemie tiltiņi, kuģīši, riteņbraucēji, mazās 
pankūkas, Amsterdama – liberālisma šūpulis. Būs nudien skaisti! Muzeju paradīze un citi labumi! 4 piesātinātas dienas, krāsainas, 
vējainas, bet skaistas! 

 1.diena. 20.04. Amsterdama  

 Lidojums Rīga – Amsterdama 

 Transfērs uz Amsterdamu 

 Ekskursija pilsētā krievu valodā ar vietējo gidu. Amsterdama vienmēr vilinājusi brīvdomātājus, māksliniekus, kuri atstājuši te 
savu milzīgo ieguldījumu. Tā ir pilsēta kas nekad neguļ, tā ir tikpat raiba kā tās iedzīvotāji. Lai labāk iepazītu pilsētu – dosimies 
izbraucienā ar kuģīti pa romantiskajiem kanāliem, kuros vēl joprojām cilvēki dzīvo baržās, nesteidzīgi vērosim kā rit dzīve 
rosīgajā pilsētā 

 Brīvais laiks pilsētā – katrs pēc saviem iespaidiem – muzeji, šopings, pankūkas… 

 Nakts 4* viesnīcā Hāgas centrā 

 2.diena. 21.04. Romantiskās mazpilsētas Holandē  

 Leidene – viena no rosīgākajām studentu pilsētām, kur dosimies izbraucienā ar kuģīti, lai iepazītu šo skaisto vietu 

 Volendama – senais zvejnieku ciematiņš, kas tagad vilina viesus no visas pasaules, jo te var sajust to īsto auru... Te smaržo 
pēc jūras... Dosimies baudīt kaut ko no Ziemeļjūras veltēm – siļķi, garnelītes, zivis – daudz un dažādas. Brīvais laiks, lai  

       iegādātos suvenīrus, jo mazās bodītes piedāvā visus tipiskos suvenīrus.  

 Vakara pastaiga Markenā – tā ir pavisam neliela saliņa, kuru nesen tik pievienoja kontinentam ar dambi, te aizmirstas ikdiena, 
esam nonākuši pasakā – mazi zaļi namiņi uz pāļiem, tiltiņi, viss omulīgs un kluss... Kā muzejs zem debesīm – cilvēki te klusi un 
mierīgi dzīvo, aizkari visiem vaļā, nu tad ielūkosimies!  

 Atgriešanās viesnīcā 

 3.diena. 22.04. Ziedu parāde  

 Ziedu parādes apmeklējums Vorhūtā. Tie ir visas Nīderlandes svētki, kur piedalās gan lieli gan mazi. Skaisti rotātās ziedu 
platformas priecē ikvienu, te ir krāsu un smaržu pārbagātība, kāda iztēle un kāds skaistums. Tas vienkārši ir jāredz! Tik daudz 
skaistu ziedu – amariļi, hiacintes, lilijas, narcises, tulpes… 

 Pēcpusdienā pastaiga Delftā, kas ir viena no romantiskākajām pilsētām Nīderlandē ar skaistām ieliņām un kanāliņiem...  

 Nogaršojiet nīderlandiešu mazās Poferties pankūciņas vai sāļās lielās pankūkas ar sieru un šķiņķi 

 Vakara pastaiga pa Hāgu, politisko galvaspilsētu 

 Nakts 4* viesnīcā Hāgā 

 4.diena. 23.04. Ziedu pasaule  

 Keukenhofas ziedu izstādes apmeklējums (~4h) –priecāsimies par daudzveidīgo ziedu bagātību 32 hektāru lieliskajā  
ziedu dārzā, kur ir gan hiacintes, narcises, tulpes, orhidejas. Te jau noreibt var no smaržas vien 

 Brauciens cauri milzīgajiem tulpju un hiacinšu laukiem uz saimniecību Klara Marija, kur iepazīsimies ar koka  
tupeļu darināšanas noslēpumu, un neizpaliks arī īsto holandes sieru nogaršošana, tas nudien ir gards – valriekstu, pikantais, 
vai sinepju? Garšojam un līksmojam! 

 Transfērs uz lidostu 

 Lidojums Amsterdama - Rīga 
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 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Amsterdama – Rīga (aviokompānija AirBaltic, ekonomiskā klase, reģistrētā bagāža 23kg, 8 kg rokas bagāža 
55x40x20cm izmērā) 

 Komfortabls autobuss ceļojuma laikā (degvielas izmaksas, autostāvvietas, maksas ceļi, iebraukšanas maksas pilsētās). 
 Nakšņošana 4* viesnīcā Hāgas centrā, divvietīgie numuri ar brokastīm  
 Ekskursijas pēc programmas  
 Latviski runājoša grupas vadītāja pakalpojumi 
 Vietējais gids Amsterdamā 
 Tūristu nodoklis viesnīcās 
 Ceļojuma organizēšana 
 Ieejas maksas – Keukenhofā, Markenā 
 Brauciens ar kuģīti Amsterdamā un Leidenē 

 Papildus izdevumi:  

 Ieejas maksas baznīcās un muzejos 
 Personīgie tēriņi 
 Ceļojuma un veselības apdrošināšana ar iekļautu COVID 19 risku 
 Vakcinācija pret Covid 19 vai PCR testi, ja nepieciešams 

Ievērībai :  

 Ja vēlaties vienvietīgu istabu ceļojuma laikā, piemaksa 195 EUR. 

 Minimālais skaits grupā ir 12 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. 

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

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

 Grozījumi programmā un cenā iespējami LR normatīvo aktu ietvaros. 

Pieteikšanās ceļojumam:  

Avansa iemaksa Otrā iemaksa Atlikusī summa 
200 EUR Līdz 20.01.2023 600 EUR Līdz 20.03.2023 450 EUR 

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

 Ja iemaksas nav veiktas laikus, MĒNESS DIENA patur tiesības anulēt jūsu rezervāciju iepriekš par to nebrīdinot. 

Atteikšanās no ceļojuma: 

Atteikšanās datums Līdz 20.01.2023 Pēc 20.01.2023 Pēc 20.03.2023 

Zaudētā summa 50 EUR 625 EUR Visa summa 

 Līdz 17.04.2023 iespējams pāradresēt citai personai iemaksāto summu, kura vēlas doties konkrētā ceļojumā. 

 50 EUR netiek zaudēti, ja pārceļ uz nākamo ceļojumu. 


