
 
 
 

KAĻIŅINGRADA – KRIEVIJAS BALTIJAS PĒRLE (4 DIENAS) 
Maršruts: RĪGA – KURSU KĀPA – ZEĻENOGRADSKA – KAĻIŅINGRADA – SVETLOGORSKA – JANTARANAJA - RĪGA 

Datumi: 01.07; 05.08; 09.09; 21.10.2021 
Standarta cena: 170.00 EUR 

 
1 diena. 01.07; 05.08; 09.09; 21.10. 
05:00 izbraukšana no Rīgas (Turģeneva iela, pretī Zinātņu akadēmijai). Ceļš pa Lietuvu. Ierašanas Klaipēda un pārcelšanās ar prāmi uz Kuršu 
kapu. Ceļš pa Kuršu kapu un Lietuvas-Krievijas robežas šķērsošana. Skatu laukums uz visaugstākās kāpas Ziemeļeiropā – kāpa Efa, no kuras 
paveras fantastiskās ainavas: jūra, līcis, priežu meži, smilšu tuksnesis. Šeit var dzirdēt slavenos “dziedājušus” smiltīs. Unikāls “dejojošais” mežs, 
kur koki savijas dīvainā veidā. Zeļenogradska – viens no senākajam Baltijas jūras kūrortiem. Gājēju ekskursija pa Zeļenogradsku (pagātnē 
Kranca) iepazīstinās  ar arhitektūras pieminekļiem: 1905.gada ūdens tornis, Krella villa, Draudzības aleja, neogotikas Pasta ēka, Katedrāle, 
Karalienes Luīzes ieliņa, promenāde. Ceļš līdz Kaļiņingradai un check-in viesnīcā.      
2.diena. 02.07; 06.08; 10.09; 22.10. 
Brokastis. Gājēju-apskates ekskursija pa Kaļiņingradu (10:00 – 13:00) ar ievērojamāko vietu apskati: Uzvaras laukums, skulptūra “Sumbri cīņā” 
pie Keningsbergas Tiesas ēkas, piemineklis Pēterim I pie Baltijas flotes štāba, dramatiskais teātris, veco vācu villu rajons Amalienau, Karaļu un 
Rosgartena vārti. Katedrāles ārējas apskate – XIV.g. arhitektūras piemineklis, šeit pie mūriem atrodas slavena vācu filozofa I.Kanta mauzolejs. 
Brīvais laiks patstāvīgai pastaigai pa pilsētu. Variet apmeklēt: veco zoodārzu (dibināts 1896 gadā); Dzintara muzeju, orgānu mūzikas koncertu 
Katedrālē, teātri, marcipāna muzeju. Zivju ciemats – etnogrāfiskais un tirdzniecības – amatnieku kvartāls, kas ir stilizēts pirmskara Keningsberga 
arhitektūrai. Nakts viesnīcā Kaļiņingradā.         
3.diena. 03.07; 07.08; 11.09; 23.10. 
Brokastis. Izbraukuma ekskursija: Svetlogorska – Jantarnaja. (08:30 – 19:00). Ciemats Jantarnaja, pirmskara Palmnikena. Šeit atrodas pasaules 
vislielākā dzintara atradne. No skatu laukuma Jūs redzēsiet karjera panorāmu, kur atklāti iegūst dzintaru. Jūs variet arī izmēģināt savus spēkus 
un ar lāpstiņu atrast “saules akmeni” mini-karjerā. Visi tūristi saņems diplomus “Dzintara zeltracis”. Tāpat Jūs varēsiet uzlādēties ar dabas 
enerģiju Dzintara Piramīdā, tās celtniecībai tika izmantoti 800 kg dzintara. “Meistaru pilsētas” apskate ar dzintara veikaliņiem un unikālo 
dzintara koku, pastaiga pa Bekkera parku un promenādi.   
Svetlogorska – piejūras tūrisma centrs, kuru sauc pa “mazo Šveici”. Šajā skaistā pilsētā valda miers un harmonija. Senā arhitektūra, villas, 
viesnīcas, Orgānu zāle, lapegļu parks, ūdens tornis, Kūrmāja. Svetlogorskas simboli – vācu skulptora G.Braherta darbi “Nimfa” un “Ūdens 
nesējā”. Atgriešanās Kaļiņingradā un nakts viesnīcā.  
4.diena. 04.07; 08.08; 12.09; 24.10.   
Brokastis un check-out no viesnīcas. Pasaules okeāna muzeja apmeklējums – ekskursiju programma “No zemūdens flotes vēstures – 
Zemūdene B-413”. Tā ir unikāla muzeja zemūdene no pirms kodolu perioda un ir saglabāta sākotnēja stāvoklī. Izmantojiet iespēju pabūt 
zemūdens matrozim un paskatīties uz pilsētu caur periskopu!  
13:00 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; 

 Ceļa nodokļi;  

 Prāmis uz Kuršu kāpu; 

 Ekoloģiskā nodeva Lietuvā un Krievijā; 

 3 naktis viesnīcā 3* “IBIS Kaliningrad” divvietīgās istabas ar dušu, WC; 

 3 Brokastis – zviedru galds; 

 Ekskursijas pa Kuršu kāpu un Zeļenegradsku. 
 
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;; 

 Pusdienas, 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 12 gadiem) Iepriekš pieteikšana un apmaksa ofisā: 

 Ekskursija pa Kaļiņingradu ar vietējo gidu krievu valodā ; 

 Ekskursija Svetlogorska – Jantarnaja ar vietējo gidu krievu valodā; 
         ______________________________________________________________ 

 Dzintara kombināts  (Karjers + Dzintara istaba) – 800.00 RUB/300.00 RUB (bērni 6-17 g.v., Krievijas pensionāri); 

 Pasaules okeāna muzejs (Zemūdene B-413) – 400.00 RUB/200.00 RUB (bērni 6-16 g.v.) /150.00 RUB (bērni 3-6 g.v.); 

 Palīdzība e-vīzas noformēšanā – 5.00 EUR 

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



Ekskursijas var iegādāties atsevišķi : 

 Ekskursija pa Kaļiņingradu – 15.00 EUR; 

 Ekskursija Svetlogorska - Jantarnaja – 30.00 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 KAĻIŅIGRADAS APGABALU: 

 Latvijas pilsoņi; 

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

 KAM NAV VAJADZĪGA VĪZA UZ KAĻIŅINGRADAS 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 Svetlogorsku - Jantarnaja 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

