
1 
 

AR–TUR, Ģertrūdes iela 20, Rīga. Tālrunis: 67284550, 67284551, 67284553, 67284554  
E-pasts: info@ar-tur.lv, ar-tur@ar-tur.lv. Mājas lapa: www.ar-tur.lv 

 

LABĀKAIS BALTKRIEVIJĀ 

7 dienas/6 naktis 

Iebraukšanas datumi: 18.05., 01.06., 13.07., 24.08., 21.09.2019. 

 

1.diena 

MINSKA 

Ierašanās Minskā. Iekārtošanās viesnīcā. Mēs jūs sirsnīgi sveicam Minskā – 

Baltkrievijas Republikas galvaspilsētā, tās politiskajā un kultūras centrā. Tā 

pirmoreiz minēta XI gadsimta hronikās. Mūsdienās tā ir dinamiska pilsēta ar 

plašiem bulvāriem, modernām un vēsturiskām ēkām, nebeidzamiem parkiem 

un labi attīstītu infrastruktūru. Tā kā Minska ir iespaidīgs padomju laika 

plānošanas piemērs lielā mērogā, tai tomēr ir vairākas izcilas vēsturiskas 

vietas, kas pierāda pilsētas bagāto vēsturi. 

Nakts 

viesnīcā 

2.diena 

MINSKA 

3 stundas ilgā pilsētas apskates ekskursija iekļauj galvenās alejas (Neatkarības 

aleja, Viktorijas aleja) un XVII–XX. gadsimta arhitektūras pieminekļus 

(Augšpilsēta ar Rātsnamu, Svētā Gara katedrāle un Vissvētākās Jaunavas 

Marijas katedrāle). Uzvaras piemineklis un Nacionālā bibliotēka (iekļauta 

pasaules izcilāko ēku sarakstā) gaida, lai to izpētītu. 

Papildus: Brauciens uz Dudutkiem (60 km no Minskas). Dudutku muzejs ir 

bijušās valsts zemes īpašnieka īpašums, kur ir atjaunota dzīve, kāda tā bija 

XVIII – XIX gadsimts. Šodien tas ir populārs brīvdabas muzejs, kurā izstādīti 

tradicionālā baltkrievu amatniecība. Līdzās fermai ar dažādiem dzīvniekiem 

tajā ietilpst oriģinālas vējdzirnavas un daudz funkcionējošu darbnīcu, 

iepazīstinot apmeklētājus ar galdniecību, keramiķu, krūmgriežu un kalēju 

darbu, maizes cepšanu un pat siera darināšanu. Amatnieki ar prieku izrādīs 

savas prasmes un viesus aicinās izmēģināt! Un nepalaidiet garām iespēju 

trenēties jāšanā vai nogaršot kādu lielisku, tradicionāli pagatavotu maltīti, ko 

papildina pašdarināts degvīns (samogon). 

Nakts 

viesnīcā 

3.diena 

MINSKA – NESVIŠA - BRESTA 

Brauciens uz Brestu caur Nesvižu. Nesviža — brīnišķīga vēsturiska pilsēta, 

viena no vecākajām valstī. Jūs apmeklēsiet krāšņo Nesvižas pili – kādreizējo 

aristokrātu Radzivilu dzimtas rezidenci, kurā ietilpst arī skaists parks un XVII 

gadsimta Romas-katoļu baznīca. Kompleksā agrāk bija ap 170 istabu, ar virkni 

pazemes eju savienojot to ar pilsētas klosteriem. Šodien Pils izstādē ir 

iekļautas vairāk nekā 30 izstāžu zāles, tostarp Prinča apartamenti, Zelta un 

Zvaigžņu halles, Mednieku halle un citas. 

Nakts 

viesnīcā 

4.diena 

BRESTA – BELOVEŽAS GĀRŠA - BRESTA 

Papildus: Nacionālā parka Belovežas Gārša apmeklējums. Šis pasaulslavenais 

parks, kas iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma vietu sarakstā, nesen 

nosvinējis savu 600. jubileju! Tā ir viena no pēdējām un lielākajām atlikušajām 

Nakts 

viesnīcā 
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daļām milzīgajā pirmatnējā mežā, kas reiz aizņēma lielu daļu Eiropas. Daži 

ozoli šeit tiešām tiek uzskatīti par 600 gadus veciem! Kādreiz parks bija poļu 

prinču un krievu caru mājas un rotaļlaukums, kas tur pavadīja daudz laika, 

atpūšoties un medījot. 

Gāršas tagadējā dzīvnieku un putnu pasaule ir ļoti bagātīga un daudzveidīga. 

Rezervātā ir ap 200 putnu sugu, tostarp ērgļu pūce, baltais stārķis.  Kā arī ap 

60 zīdītāju sugām, tostarp mežacūkas, savvaļas zirgi, aļņi, brieži un, 

iespējams, visslavenākie iemītnieki - bizoni, kas ir viens no valsts simboliem. 

Ekskursija ietver ekskursiju apkārt Gāršai un Dabas muzeja apmeklējumu. 

Atgrieziešanās Brestā. 3 stundu Brestas pilsētas ekskursija. Bresta ir “rietumu 

vārti”. Tā ir mierīga pilsēta ar zināmo Sovetskaja ielu un bulvāriem, kas ir 

ideāli piemēroti ilgām pastaigām. Taču pilsētas galvenā pievilcība ir Brestas 

cietoksnis. Cietoksnis 1941. gadā ilgstoši aizstāvēja pilsētu no nacistiem un 

tika izpostīts smagu kauju rezultātā. Tikai saujiņa vīru izdzīvoja, bet cilvēkus 

visā PSRS iedvesmoja Brestas cietokšņa aizstāvju varonība. Šodien tas ir 

gigantisks, dziļi iespaidu atstājošs memoriāls. 

5.diena 

BRESTA – KOSSOVO – RUŽANI - GRODŅA 

Izbraukšana uz Grodņu (300 km). Pa ceļam apmeklēsiet Kossovo, lai aplūkotu 

XIX gadsimta Kossovo pili un Ružani - apskatīt Sapega ģimenes pils drupas un 

noklausīties stāstu par šo kādreiz spēcīgo aristokrātisko ģimeni. Laiks atpūtai. 

Nakts 

viesnīcā 

6.diena 

GRODŅA – MINSKA 

3 stundu Grodņas pilsētas tūre. Pilsētas nosaukums ir cieši saistīts ar Lietuvas 

Lielhercogistes un Polijas-Lietuvas sadraudzības vēsturi. Lielkņaza Vitauta 

valdīšanas laikā pilsēta ieguva līdzvērtīgu statusu ar Viļņu kā otru valsts 

galvaspilsētu. Tā bija arī Polijas karaļa Stefana Batorija galvenā rezidence XVI 

gadsimtā. Viņa ietekmi šodien var plaši redzēt lielā daļā pilsētas arhitektūras. 

Visinteresantākie Grodņas apskates objekti ir jezuīta Farija katedrāle, Svētā 

Borisa un Svētā Hleba baznīca, Vecā un Jaunā pilis, Lielā sinagoga, Sovetskaja 

iela un citas. Brauciens uz Minsku caur Mir. Mir ir mazpilsēta 90 km uz 

dienvidrietumiem no Minskas. Visslavenākā ir pasaku Mir pils, kas mūsdienās 

vēl pazīstama kā “viduslaiku zieds”. Pils ir iespaidīgs arhitektūras piemineklis, 

ko UNESCO iekļāvusi Pasaules kultūras mantojuma sarakstā. Tā tika uzcelta 

XV gadsimta beigās, un mūsdienās tā ir gotiskās, baroka un renesanses 

arhitektūras apvienojums, kas pili padara tik unikālu. Šī sarkano ķieģeļu pils ir 

arī vēsturisks piemineklis, kas kādreiz piederējis vairākām aristokrātiskām 

ģimenēm, kuras atstājušas savu zīmi pilsētas un valsts vēsturē kopumā. 

Ierašanās Minskā. 

Nakts 

viesnīcā 

7.diena 
MINSKA 

Izbraukšana, transfērs uz lidostu. 
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Cena 1 personai dzīvojot 2-vietīgā numurā 829 EUR: 

Piemaksa par vienvvietīgu numuru – 96 EUR 

 

Cenā iekļauts: 

- 4 naktis 3* viesnīcā Minskā (Yubileynaya vai līdzīga) DBL/ TWIN numurā; 

- 2 naktis 3* viesnīcā Brest (viesnīcas Molodezhnaya vai līdzīga) DBL/ TWIN numurā; 

- 1 nakts 3* viesnīcā Grodņā (viesnīca Semaško vai līdzīga) DBL/ TWIN numurā; 

- vietējā angliski runājoša gida pakalpojumi (Minskas, Grodņas un Brestas apskates eksursijās); 

- transporta pakalpojumi (2. – 6. diena); 

- ieejas biļetes Nesviža pilī, Mir pilī, Bresta cietoksnī 

 

Cenā nav iekļauts: 

- Transfers no\ uz lidostu – 30 Eur par automašīnu 1 virzienā; 

- ekskursija uz Dudutkiem – 89 Eur vienai personai; 

- ekskursija uz Belovežas Gāršu – 119 Eur vienai personai; 
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