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MĀKSLA UN KULTŪRA 

5 dienas/4 naktis 

Iebraukšanas datumi: 01.05., 05.06., 07.07., 07.08., 04.09.2019. 

 

1. diena 

MINSKA 

Ierašanās Minskā. Transfers uz viesnīcu. Iekārtošanas viesnīcā. Brīvais 

laiks. 

Nakts 

viesnīcā 

2. diena 

MINSKA 

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. 

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. 

Par papildus samaksu iespējams apmeklēt Baltkrievijas Mini muzeju. 

Muzejs “Strana mini” prezentē 18 unikālus Baltkrievijas interaktīvus 

arhitektūras modeļus, kas ikvienam ļauj uzzināt vairāk par baltkrievu 

vēsturi un kultūru. 

Nakts 

viesnīcā 

3. diena 

MINSKA – VITEBSKA - MINSKA 

Vitebskas pilsētas apskates ekskursija. 974. gadā pilsētu dibināja Kijevas 

Olga, mūsdienās Vitebska ir dinamiska Baltkrievijas pilsēta, kas tiek 

uzskatīta par Baltkrievijas kultūras galvaspilsētu. Tā ir arī Marka Šagāla 

dzimšanas vietu. Šagāla mājas-muzeja un mākslas centra apmeklējums. 

Vitebskas pilsētas zāles, mākslas skolas galerijas apmeklējums. XX gs 

sākumā M. Šagāls nodibināja Mākslas koledžu Vitebskā, kur viņa 

asistents bija K. Malevičs. Mūsdienu mākslas skolas skolēni turpina izcilo 

mākslinieku tradīcijas. Tūristiem ir iespēja apskatīt un iegādāties jauno 

gleznotāju darbus un atklāt plašāku informāciju par avangarda 

māksliniekiem Baltkrievijā. 

Nakts 

viesnīcā 

4. diena 

MINSKA 

Ekskursija uz Lielo Operas un Baleta teātri. Ekskursijas laikā jūs ne tikai 

iepazīsieties ar teātra un visa kompleksa bagātīgo interjeru, bet arī gūsiet 

iespaidu par katru izrādes sagatavošanas posmu. Rekvizītu, kostīmu, 

Nakts 

viesnīcā 
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grima darbu radīšana, dekorāciju uzstādīšana – katra fāze glabā savus 

noslēpumu. Bet visinteresantākā ir tiešā saskare ar tiem, kas ir iesaistīti 

izrādes radīšanā. 

Viesošanās Nacionālajā mākslas muzejā, kurā savākta bagātākā 

baltkrievu un ārzemju tēlotājmākslas kolekcija valstī. Baltkrievijas 

mākslas unikālajā kolekcijā iekļauti seno ikonu glezniecības, tēlniecības, 

gezniecības, kokgriezumu un tekstila darbi no XIX – XX gadsimtam. 

“Gazprombank Galerijas” apmeklējums, kurā iespējams apskatīt 

baltkrievu slavenāko meistaru Marka Šagāla, Sutin  gleznas. 

Par papildus samaksu iespējams apmeklēy izrādes Operas un Baleta 

teātrī.  

5. diena 
MINSKA 

Transfers uz lidostu. Atgriešanās mājās. 

 

 

Cena 1 personai dzīvojot 2-vietīgā numurā 409 EUR: 

Piemaksa par vienvvietīgu numuru – 82 EUR 

 

Cenā iekļauts: 

- 4 naktis 3 * viesnīcā Minskā (Yubileynaya vai līdzīgā) TWIN\ DBL numurā; 

- ekskursijas Minskā 2. un 4. dienā; 

- vietējā angliski runājoša gida pakalpojumi; 

- transporta pakalpojumi 2. un 4. dienā; 

- ieejas biļetes Nacionālajā mākslas muzejā, Lielajā Operas un Baleta teātri, Gazprombank galerijā; 

 

Cenā nav iekļauts: 

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

- ekskursija “Baltkrievija Mini” – 15 Eur vienai personai (ieejas biļete, angliski runājoša gida 

pakalpojumi); 

- Ekskursija uz Vitebsku – 199 Eur vienai personai (ieejas biļetes, angliski runājoša gida 

pakalpojumi, transports); 

- Biļete uz Lielo Operas un Baleta teātri – no 10 Eur vienai personai 
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