Latvijas lauksaimnieku interešu ceļojums pa Poliju.
20.05.-27.05.18.
Veidots kopā ar Krakovas Lauksaimnieku konsultāciju centru www.cdr.gov.pl

Programma
1.diena 20.05.18. plkst. 04:00 izbraukšana no Valmieras kultūras centra
stāvlaukuma
Diena ceļā pa Latviju, Lietuvu, Poliju.
Vakarā naktsmītne Čenstohovā.

2.diena 21.05.18.
Brokastis un klostera kompleksa „Jasna gora” apmeklējums.
Ap pusdienlaiku ierašanās „Karpu ielejā”, saimniecības apskate un pusdienas ar zivju
piedāvājumu ēdienkartē. (www.dolinakarpia.pl )
Vēlā pēcpusdienā ierašanās Krakovā. Pilsētas apskate un vakariņas kādā no Krakovas
krodziņiem
Naktsmiers Krakovas LKC viesnīcā.

3.diena 22.05.18.
Brokastis. Tikšanās ar Krakovas LKC pārstāvjiem. 2 saimniecību apmeklējums Krakovas
reģionā Skatīsim: (www.trojan.claas-partner.pl, www.wialan.com.pl ( lauksaimniecības
tehnikas centrs, graudkopības centrs )).Pusdienas. Vakarā Krakovas apskates
turpinājums un vakariņas kādā no Krakovas krodziņiem.
Nakts Krakovā.

4.diena 23.05.18.
Brokastis. Sālsraktuvju apmeklējums Vieļičkā. Ceļā uz kalniem ekosaimniecības
„Maurera kunga sulas” (www.maurer.com.pl) apmeklējums. Pusdienas. Pēcpusdienā
ierašanās viesu namā. Termālā ūdensparka apmeklējums. Vakariņas viesnīcā.
Nakts Zakopānē

5.diena 24.05.18.
Brokastis. Zakopanes apskate. Pacelšanās kalnos. Aitkopja saimniecības apmeklējums.
Vakariņas pie kalnieša ar reģionālu akcentu.
Nakts Zakopānē

6.diena. 25.05.18.
Brokastis. Nobrauciens ar plostiem pa upi Dunajec. Reģionālā dzēriena Slivuvka
degustācija ražotnē. Biškopja Bartnik( www.bartnik.pl) apmeklējums.
Vakariņas. Nakts viesu namā.

7.diena 26.05.18.
Brokastis. Ceļš Varšavas virzienā. Ieplānots brīvais laiks. Pusdienas.
Vakariņas un nakts viesnīcā aiz Varšavas Latvijas virziena.

8.diena 27.05.18.
Brokastis. Ceļā uz Latviju. Ap pl. 23:00-24;00 ierašanās Valmierā.

Brauciena izmaksas:
Braucienā izmaksās iekļauts:
* 7 naktis ar brokastīm,
* ceļojuma apdrošināšana,
* pusdienas 5x
* vakariņas 7 x
* apmeklējumi saimniecībās 5 x
* vakars ar mūziku,
* objektu apmeklējumi Krakovā, Čenstohovā, kalnos, sālsraktuves Vieļičkā
* termālo ūdeņu apmeklējums,
* gida pakalpojumi Krakovā, kalnos, Čenstohovā
* grupas vadītāja, tulka pakalpojumi,
* sēdvieta autobusā, ceļu nodokļi, stāvvietas

Izmaksas 600EUR
( papildus izmaksas: trīs pusdienas (ceļā), pēc izvēles pacēlājs Zakopānē,
personīgie tēriņi un suvenīri)
Braucienam nepieciešamie dokumenti:
 LR pilsoņa vai nepilsoņa pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra un ir
derīga 3 mēnešus pēc atgriešanās no brauciena VAI LR pilsoņa ID
karte (identifikācijas karte).
Brauciena pasūtīšana, maksāšanas kartība:

pieteikšanās līdz 12.04. veikt avansa iemaksu 300.00 EUR personai
 pilna ceļojuma apmaksa jāveic līdz 03.05.2018.;
 savstarpēji vienojoties, minētie ceļojuma samaksas noteikumi var būt arī citādi.
Atteikšanās no ceļojuma:
• atsakoties no ceļojuma tiek ieturēta 1. avansa iemaksa;
• ja līdz braucienam atlikušas mazāk kā 10 dienas, tiek ieturēti 100% no ceļojuma
summas.
Iemaksāto naudas summu ir iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā
ceļojumā.
Atcerieties, ka...
Organizētājs ir tiesīgs mainīt ekskursiju secību ceļojumā..
Iespējamas nelielas grafika izmaiņas, vēla ierašanās viesnīcā un atgriešanās mājās sakarā ar
neparedzētiem apstākļiem.

Visa informācija un pieteikšanās Inga Ozoliņa 29125975,
inga.ozolina@llkc.lv

