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Līgo, Ungārijas laukos 

 20.06. – 27.06.2023, 8 dienas, cena 1600 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 viesnīca būs pašā Budapeštas sirdī, tā lai varam izbaudīt. 
Egēsšēgedre! Un laižam... Līgosim laukos kā jau allaž  pa smuko… 

 1.diena. 20.06. Budapešta  

 Lidojums Rīga – Budapešta 

 Transfērs uz 4* viesnīcu Budapeštas centrā 

 Brauciens ar kuģīti pa Donavu – sākam iepazīt pilsētu – būs stāsts, būs glāze vīna…  

 Brīvs vakars Budapeštā 

 2.diena. 21.06. Budapešta… 

 Pilnas dienas ekskursiju uz Donavas loku 

 Donavas loks – Estergoma – skaistākā bazilika, Višehradas cietoksnis pašā Donavas krastā, romantiskā Sentendrē ar 
marcipāna muzeju! 

 Atgriešanās 4* viesnīcā Budapeštā 

 3.diena. 22.06. Budapešta  

 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...  

 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 pilsētā 

 Vakarā kopīgas vakariņas vienā no trendīgākajiem restorāniem! 

 Nakts 4* viesnīcā Budapeštas centrā 

 4.diena. 23.06. Līgosim?  

 Braucam uz laukiem… Lustīga līgošana ar aktivitātēm Seksārdas vīna kalnā. Svētku labsajūtu radīt līdzēs garda maltīte, izcili 
vīni  un čardaša soļi gan ungāru, gan Latvijas līgotāju izpildījumā 

 Nakts 3* viesu namā laukos 
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 5.diena. 24.06. Svētki turpinās  

 Svētki turpinās Ungārijas vidienē. Mūs ielūdz Gedeonbirtok. Varēsim baudīt kaut ko dzirkstošu piknikā zem valriekstu kokiem, 
iepazīties ar ražotni 

 Kiškunšāgas nacionālajā parkā jutīsimies kā Sahārā. Un vakariņās pörkölt (sautējums ar paprikas mērci) no pašmāju meža 
dzīvnieku gaļas ar vīnu degustāciju. Tā teikt – visa diena vienos priekos! 

 6.diena. 25.06. Turpinam svinēt kopā ar čikošiem  

 Iepazīšanās ar Kečkemētas pilsētu, jūgendstila arhitektūras pērli, te arī termālie ūdeņi? Vai peldēsim? 

 Dodamies uz  pālinkas darītavu, lai noskaidrotu kā tas top un to izgaršotu 

 Pēcpusdienā mūs gaidīs brašie čikoši (zirgu puiši), raksturīgā ungāru pusta (stepe) ar zirgu programmu,  gulaša zupu (gulyás) 
un pārējiem labumiem 

 Brauciens uz 4* viesnīcu Budapeštā 

 7.diena. 26.06. Budapešta pēc katra ieskatiem   

 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. 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...  

 Atvadās – kopīgas vakariņas ar folkloras programmu, lai tas čardašs mums neaizmirstas! 

 Atgriešanās 4* viesnīcā   

 8.diena. 27.06. Viss skaistais reiz beidzas  

 Rīta kafija ar kūku – pēdējie suvenīri? 

 Transfērs uz lidostu. Lidojums Budapešta  - Rīga 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Budapešta – Rīga (nododamā bagāža 23 kg, rokas bagāža 8 kg,  Airbaltic, ekonomiskā klase) 

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

 Dzīvošana 5 naktis  4* viesnīcās ar brokastīm divvietīgos numuros (tūrista nodoklis viesnīcās) 2 naktis 3* viesu namā/viesnīcā 
ar brokastīm 

 Grupas vadītājs no Rīgas 

 Ekskursijas ar  vietējo gidu Ivettu latviešu valodā 

 Ekskursijas pēc programmas un Ceļojuma organizēšana 

 Līgo un  Jāņu programma ar kārtīgu paēšanu un lustēm  2 dienas 

 Pustas programma – ar zirgiem un vēlām pusdienām 

 Kuģis pa Donavu 

 Palinkas muzejs un degustācija 

 Vakariņas ar folkloras programmu 7.dienā 

 Marcipāna muzeja ieeja 
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 Vakariņas Budapeštā 3.dienā 

 Viešehradas cietoksnis 

 Ieeja Kiškunšāgas nacionālajā parkā 

Ceļojums cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi 

 Termālie baseini Budapeštā 

 Ieeja baznīcās 

 Dzeramnauda šoferim 

 Ceļojuma apdrošināšana 

 Ievērībai:  

 Ja vēlaties vienvietīgu istabu ceļojuma laikā, piemaksa 300 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.  

Pieteikšanās ceļojumam:  

Avansa iemaksa Otrā iemaksa Atlikusī summa 
400 EUR Līdz 20.03.2023 600 EUR Līdz 20.05.2023 600 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 20.03.2023 No 21.03.2023 No 21.05.2023 

Zaudētā summa 50 EUR 50% no summas 100% no summas 

 Līdz 17.06.2023 iespējams pāradresēt citai personai iemaksāto summu, kura vēlas doties konkrētā ceļojumā. 

 50 EUR netiek zaudēti, ja pārceļ uz nākamo ceļojumu. 

 

 


