
 
 

KRIEVIJAS IMPĒRIJAS GREZNUMS - SANKTPĒTERBURGA (4 DIENAS) 
Maršruts: RĪGA – SANKTPĒTERBURGA – KRONŠTATA – PĒTERHOFA - RĪGA 
Datumi: 01.05; 23.06; 22.07; 19.08; 23.09; 21.10; 23.12.2021 
Standarta cena: 200.00 EUR 
 

 
1.diena. 01.05; 23.06; 22.07; 19.08; 23.09; 21.10; 23.12. 
05:00 Izbraukšana no Rīgas (Turgeņeva iela, pretī Zinātņu akadēmijai). Ceļš pa Igauniju līdz Narvai. Igaunijas-Krievijas robežas šķērsošana. Ceļš 
līdz Sanktpēterburgai. Pēcpusdienā ierašanās Pēterburgā un izbraukšana uz Kronštatu ar vietējo gidu (krievu valodā). Kronštata – “Ziemeļu 
Venēcijas forposts”, pilsēta – cietoksnis, kas sargā Sanktpēterburgu no Pētera I laikiem. Jūs redzēsiet: vēsturisko centru, viesu pagalmu, nulles 
kilometru, krastmalu, kur var redzēt īstus kara kuģus. Jūras Nikolas katedrāles apmeklējums – lielāka Krievijas Impērijas katedrāle. Atgriešanās 
Pēterburgā un izmitināšana viesnīcā. Nakts viesnīcā.  
2.diena. 02.05; 24.06; 23.07; 20.08; 24.09; 22.10; 24.12. 
Brokastis. Apskates – gājēju ekskursija “Pēterburga – Krievijas Impērijas galvaspilsēta”. Jūs redzēsiet Pēterburgas arhitektūras šedevrus, 
dzirdēsiet stāstus par viņu vēsturi un lomu pilsētas un valsts vēsturē. Ziemas pils, Aleksandrijas kolonnas, Admiralitāte, Kazaņas katedrāle, 
Inženieru pils, Mihaila pils, katedrāle “Spas-na-Krovi”, Īzaka katedrāle, Universitātes krastmala.   
Ermitāžas apmeklējums – galvenais Sanktpēterburgas muzejs un lielākais pasaulē! Tas ir ne tikai muzejs, bet arī krāšņākas Krievijas imperatoru 
dinastijas - Romanovas ģimenes māja. Pusdienas. 
Ekskursija Pētera un Pāvila cietoksnī – pirmā būve uz Ņevas krastiem, no tās ir sācies Pēterburgas celtniecība. Pētera I gars joprojām 
saglabājies tās mūros.  Jūs redzēsiet: Ioana tiltu, Pētera vārtus, ceihgauzu,  Petera un Pāvela cietoksni (ārēja apskate), Monētu pagalmu, Ņevas 
vārtus.  
Ekskursija pa Sanktpēterburgas upēm un kanāliem (par papildus samaksu). Ar komfortablu kuģīti Jūs dosieties neaizmirstamā ceļojumā pa 
ūdens artērijām un nobaudīsiet greznās Ziemeļu Venēcijas ainavas. Senajos laiks pa Ņevas upi gāja slavens ceļš “No vikingiem līdz grieķiem”. 
Nakts viesnīcā. 
3.diena. 03.05; 25.06; 24.07; 21.08; 25.09; 23.10; 25.12. 
Brokastis. Izbraukuma ekskursija uz Pēterhofu ar vietējo gidu (krievu valodā). Pa ceļam Jūs redzēsiet Somijas līča imperatoru parādu 
rezidences: “Streļna”, Konstantīna pils, Aleksandrija, pils “Kotedža”, Olgas dīķi. Pēterhofa – tā ir viena no mīļākajām imperatoru rezidencēm. 
Jūs gaida neaizmirstama pastaiga pa parku ar krāšņām, greznām un milzīgām strūklakām: Lielā kaskāde, Samsons, Pūķu kaskāde, Romu 
strūklaka, Piramīda, Ādams un Eva. Pusdienas. Atgriešanās Pēterburgā. Brīvais laiks.   
23:30 Nakts ekskursija: “Tiltu pacelšana” (par papildus maksu). Nakts ekskursijas laikā redzēsiet Sanktpēterburgas noslēpumainākās vietas, 
dzirdēsiet leģendas un stāstus par Krievijas Impērijas imperatoriem. Ekskursijas pasakainākais brīdis: Ņevas tiltu pacelšana. Nakts viesnīcā. 
4.diena. 04.05; 26.06; 25.07; 22.08; 24.10; 26.12. 
Brokastis. Numuru atbrīvošana. Faberžē muzeja apmeklējums, kas atrodas 200 gadu vecaja Šuvalova pilī. Muzejs ir slavens ar pasaules lielāku 
juveliera Karla Faberžē Lieldienu olu kolekciju. Izbraukšana uz mājām. Aptuvenais atgriešanas laiks Rīgā (Turģeneva iela, pretī Zinātņu 
akadēmijai) ~23:00 – 24:00.   
 
CEĻOJUMA CENĀ IETILPST: 

 Transporta pakalpojumi ar tūristu klases autobusu (gaisa kondicionieris, audio/CD/video); 

 Grupas vadītāja pakalpojumi; 

 3 naktis viesnīcā “Junostj” 2*  divvietīgās istabās bloka tipa (duša un  WC viena uz diviem numuriem); 

 3 Brokastis – uzklāšana; 

 Ekskursijas uz Kronštatu ar vietējo gidu (krievu valodā) . 
 
CEĻOJUMA CENĀ NEIETILPST:  

 Ieejas maksa apskates objektos pēc programmas; 

 Maksas ekskursijas; 

 Ceļojuma apdrošināšana pārvietojoties pa Krieviju, ir obligāts iebraukšanas dokuments un tiek kārtota papildus ar aģentūras starpniecību, vai 
patstāvīgi;; 

 Vakariņas, personīgie izdevumi, sabiedriskais transports, dzeramnauda;  

 Piemaksa pa papildus sēdvietu autobusā: 70.00 EUR; 

 Piemaksa par izmitināšanu vienvietīga numurā: 70.00 EUR; 
 
IEEJAS BIĻETES UN MAKSAS EKSKURSIJAS: 
Ekskursiju pakete: 40.00 EUR/30.00 EUR (bērni līdz 16 gadiem) Iepriekš pieteikšana un apmaksa ofisā: 

 Apskates – gājēju ekskursija pa Pēterburgu ar vietējo gidu krievu valodā; 

 Ermitāžas apmeklējums ar vietējo gidu krievu valodā un ieejas biļeti; 

 Ekskursija Peter-Pāvila cietoksnī ar vietējo gidu krievu valodā; 

 Izbraukuma ekskursija uz Pēterhofu; 

 2 pusdienas pēc programmas; 
         ______________________________________________________________ 

 Ekskursija pa upēm un kanāliem – 12.00 EUR; 

 Nakts ekskursija “Tiltu pacelšana” – 7.00 EUR; 

 Faberžē muzejs - 450,00 RUB/200,00 RUB (pensionāri, skolēni); 

 Palīdzība e-vīzas noformēšanā – 5.00 EUR 

 Apdrošināšanas polise no 2.00 EUR (atkarībā no vecuma). 
___________________________________________________________________ 



Ekskursijas var iegādāties atsevišķi : 

 Apskates – gājēju ekskursija – 10.00 EUR; 

 Ermitāžas apmeklējums – 20.00 EUR; 

 Ekskursija Peter Pāvila cietoksnī – 10.00 EUR; 

 Izbraukuma ekskursija uz Pēterhofu – 25.00 EUR; 

 
Ieejas biļešu cenas ir orientējošās un var mainīties. Lūgums precizēt cenas pie grupas vadītājā/jās ceļojuma laikā. 

 
UZMANĪBU, SVARĪGA INFORMĀCIJA!  
 
KAM IR VAJADZĪGA VĪZA UZ ĻENINGRADAS APGABALU: 

 Latvijas pilsoņi; 

 Pilngadīgie Latvijas nepilsoņi, kas dzimuši pēc 1992.gada 6.februāra. 
 

 KAM NAV VAJADZĪGA VĪZA UZ ĻENINGRADAS APGABALU: 
 Krievijas pilsoņi ar Latvijas uzturēšanas atļauju; 

 Latvijas nepilsoņi, kas dzimuši pirms 1992.gada 6.februār.; 

 Nepilngadīgie Latvijas nepilsoņi, kas dzimuši pēc 1992.gada 6.februāra; 

 Kam ir derīgas vīzas uz Krievijas Federāciju. 

 
Patstāvīgi noformēt e-vīzu, iepazīties ar noteikumiem un prasībām attiecībā uz bildi, Jūs variet šeit: https://evisa.kdmid.ru/. 
 
INFORMĀCIJA: 
Ekskursija uz Ermitāžu un Peterhofu notiks , ja būs pieteikušies vismaz 20 dalībnieki. Gida pakalpojumi tiks sniegti krievu valodā. 
 
PIETEIKŠANAS CEĻOJUMAM: 
Piesakoties ceļojumam, ceļotājs uzrāda pasi vai ID karti, kā arī uzrāda pavadošo personu, ja tie pastāv, personīgus datus (vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, 
kontakta tel. numuru) un iemaksā tūroperatoram minimālo avansa iemaksu (10.00 – 60.00 EUR), atkarībā no ceļojuma cenas. Veicot šo iemaksu, ceļotājam tiek 
rezervēta vieta autobusā. Pilnu pakalpojuma samaksu ceļotājs veic tūrisma līguma norādītājos termiņos, bet ne vēlāk ka 10 dienas pirms ceļojuma sākuma.  
 
ATTEIKŠANAS TIESĪBAS: 
Ceļotājs jebkurā brīdī pirms tūrisma pakalpojuma sākuma var izbeigt tūrisma līgumu, samaksājot izbeigšanas maksu: 

 Atsakoties no pieteikšanās brīža līdz 40 dienām pirms ceļojuma, tiek ieturēta minimāla avansa summa; 

 Atskatoties 30 – 20 dienas pirms ceļojuma, tiek ieturēti 50% no ceļojuma summas; 

 Atsakoties 19-10 dienas pirms ceļojuma, tiek ieturēti 75% no ceļojuma summas; 

 Atsakoties mazāk nekā 10 dienas pirms ceļojuma, tiek ieturēti 100% no ceļojuma summas. 
 
CEĻOJUMAM NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI: 

 Katram ceļotājam, neatkarīgi no vecuma, ceļojuma laikā ir jābūt līdzi derīgs ceļošanas dokuments - pase, kas atbilst LR un citu valstu likumiem, uz 
kurām ieceļo. Ceļošanas dokuments jābūt derīgs vēl 6 mēneši pēc ceļojuma beigu datumam; 

 Nepilngadīgam ceļotājam jābūt ierakstītam vecāku pasē. Ja bērns nav ierakstīts vecāku pasē, nepieciešams bērna dzimšanas apliecības oriģināls; 

 Nepilngadīgam ceļotājam (līdz 18 gadiem) dodoties ceļojumā bez vecākiem līdzi jābūt pase, dzimšanas apliecības oriģināls un pilngadīgā pavadošā 
persona. Ceļojumiem ārpus Eiropas Savienības teritorijas vēl ir nepieciešama notariāli apstiprināta vecāku pilnvara uz pilngadīgu pavadošu personu; 

 Par ceļošanas dokumentu esamību, derīgumu un atbilstību atbild tā īpašnieks.  
 
UZMANĪBU, SVARĪGA INFORMĀCIJA !!! 

 Minimālais dalībnieku skaits, kas nepieciešams kompleksā tūrisma pakalpojuma sniegšanai ir 30 dalībnieki. Informējam ka tūroperatoram ir tiesības 
septiņas  dienas pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma izbeigt tūrisma līgumu, ja minētais dalībnieku skaits nav sasniegts. 

 Ceļojums nav piemērots personām ar ierobežotām pārvietošanas spējām. 

 Programmā norādītie laiki un cenas var mainīties atkarībā no pakalpojumu cenām Latvijā un ārpus Latvijas, ieejas biļešu un papildus izmaksu cenu 
maiņas, kā arī valūtas kursa izmaiņām.  

 Lai ceļotājiem nodrošinātu kvalitatīvu atpūtu, tūroperators ir tiesīgs mainīt apskates objektu apmeklējuma kārtību un secību.  

 Tūroperators nav atbildīgs par apskates objektu darba laika izmaiņām, par kļūdainu informāciju un dažādu pasākumu atcelšanu bez iepriekš 
brīdinājuma. 

 Atgriešanās laiks no ceļojuma var mainīties atkarībā no neparedzētajām situācijām ceļā. Tūroperators nav atbildīgs par šāda veida izmaiņām un 
negarantē konkrētu atgriešanās laiku. 

 Ja ceļotājs iepriekš neapmaksā papildus izmaksu pakalpojumus (piem., restorānu, kuģīti u c.), tūroperators negarantē to nodrošināšanu ceļojuma 
laikā. 

 Tūroperators ir tiesīgs aizvietot programmā minētās ekskursijas uz līdzīgām, ka arī veikt korekcijas ceļojuma programmā, ja programmu skar izmaiņas 
svētku pasākumu norise valstī/pilsētā vai izmaiņas objektu darba laikos. 

 Plānotās viesnīcas un autobusi var mainīties, līdz ar to iespējamas izmaiņas arī autobusa sēdvietās. Ja cilvēku skaits ir mazāks par 20, autobuss tiek 
mainīts uz autobusu ar mazāku vietu skaitu, tajā var nebūt audio/CD/video. 

 Tūroperators nav atbildīgs par klienta nepamatotām fantāzijām un ilūzijām. 
 

Ceļojuma tūroperators: SIA “FORTUNA TRAVEL”, Adrese: Matīsa iela 31/2, Rīga, Tālr.:+371 67813290, mob. +371 20009137; E-pasts: info@fortunatravel.lv  
 
 
Tūrisma kompānija:     CEĻOTĀJS: _________________________________________ 
                                                                                    (vārds; uzvārds) 
 

__________________________________________                     
                                                           (paraksts) 
 

20___.g._____._____________________________  

https://evisa.kdmid.ru/
mailto:info@fortunatravel.lv

