
Polija - Senā Austumprūsija 

4 dienas: 2019 
 

 
 
1.diena 

Izbraukšana 6:00 no Rīgas. Ceļš cauri Lietuvai, ierašanās Polijā. 

• Hitlera mītne “Vilku skansts” – Trešā Reiha virspavēlniecības mītne Otrā pasaules kara laikā. Ādolfs Hitlers šeit 
uzturējies vairāk nekā 800 dienas, te 1944.g. tika izdarīts pret viņu atentāta mēģinājums. Sagla- bijušās nacistu 
vadoņu dzīvojamo ēku un bunkuru drupas, militārā kompleksa apsardzes un apkalpojošā personāla mītņu 
paliekas. 

• Svētās Liepas baznīca – viens no skaistākajiem baroka laikmeta pieminekļiem Polijā. Krāšņā bazilika būvēta 
kādas liepas vietā, kur, pēc nostāstiem, parādījusies Dievmāte. Viena no nozīmīgākajām katoļu svētceļojumu 
vietām Polijā. 

Viesnīca Elblangā 
 

2.diena 

Brokastis viesnīcā. 8.30 izbraucam ekskursijās 

• Hitlera mītne “Vilku skansts” – Trešā Reiha virspavēlniecības mītne Otrā pasaules kara laikā. Ādolfs Hitlers šeit 
uzturējies vairāk nekā 800 dienas, te 1944.g. tika izdarīts pret viņu atentāta mēģinājums. Sagla- bājušās nacistu 
vadoņu dzīvojamo ēku un bunkuru drupas, militārā kompleksa apsardzes un apkalpojošā personāla mītņu 
paliekas. 

• Svētās Liepas baznīca – viens no skaistākajiem baroka laikmeta pieminekļiem Polijā. Krāšņā bazilika būvēta 
kādas liepas vietā, kur, pēc nostāstiem, parādījusies Dievmāte. Viena no nozīmīgākajām katoļu svētceļojumu 
vietām Polijā. 

• Sopota – “Polijas vasaras galvaspilsēta” – vitāls kūrorts Baltijas jūras piekrastē ar daudzām izklaides un atpūtas 
iespējām. Viens no pilsētas simboliem ir 500 m garais koka jūras tilts. Pārsteidz neparastais arhitektūras 
meistarstiķis – ‘greizā māja’ (ka tik arhitekti nebija smagi piedzēruši, to projektējot…). Sopotas brīvdabas estrāde 
“Meža opera” īpašu slavu ieguvusi kā starptautisku festivālu norises vieta. 

• Gdiņa – jaunākā no trim ‘māsiņpilsētām’ (Gdaņska, Sopota un Gdiņa ‘saaugušas’ kopā). Atpūta pie jūras. 

Viesnīca Gdiņā. 

 

 
 
 
 
 



3.diena 
Brokastis viesnīcā. 8.30 izbraucam ekskursijās 

Kompaktā teritorijā uz rietumiem no Gdaņskas – neparastajā Kašubu novadā – iespējams izbaudīt 
visneiedomājamākās tūrisma atrakcijas. Tā ir zeme ar ļoti gleznainām ainavām, kur mijas ezeri ar pauguriem, lauki ar 
mežiem. Kašubu zemē vietējie runā sāvādā poļu valodā, dzer paniņas, šņauc tabaku un ar cieņu valkā tautastērpus. 

• Šimbarkas saimniecībā atrodas māja “ar kājām gaisā” un garākais pasaulē koka krogus galds no viena 
koka. Te var pasūtīt pusdienās gan tipiskos Kašubas ēdienus, gan arī kaut ko pavisam pierastu. 

Ceļš līdz Malborkai. 

• Malborkas pils – kādreizējā Vācu ordeņa mestra mītne Marienburga – grandiozs pils un klostera komplekss. 
Lielākā labi saglabātā ķieģeļu gotikas aizsardzības būve pasaulē. Pili apjož vairāki aizsargmūri, starp tiem dziļi 
grāvji, kas senāk bija pildīti ar ūdeni. Tagad šeit muzejs, kas iepazīstina ar dzīvi viduslaikos, iespaidīgas ir ieroču 
kolekcijas. 

Viesnīca Olštinā 

 
4.diena 
Brokastis viesnīcā. 8.30 izbraucam ekskursijās 

• Olština – sena prūšu apdzīvota vieta pie Linas upes, Vārmijas un Mazūrijas reģionu galvenā pilsēta. Majestātiskā 
Olštinas pils, Nikolaja Kopernika piemineklis vienā no skaistakājiem pilsētas rajoniem. 

• Mikolaiki – Mazūrijas ezeru apvidus galvaspilsēta ar Ķēniņu Sigu un reģiona galveno ūdenstransporta līdzekļu 

ostu. 

Lielveikals un laiks pusdienām kādā no Polijas pilsētām un mājupceļš. 
 

Cena 305 eur. 

Cenā iekļauts: 

⚫ 1 vieta komfortablā tūristu 

klases autobusā 

⚫ karstais ūdens, tēja, kafija, 

buljons autobusā 

⚫ ceļu nodokļi, stāvvietas 

⚫ visas naktis komfortablās 

viesnīcās 

⚫ brokastis viesnīcās 

⚫ grupas vadītāja pakalpojumi 

Papildus izmaksas: 

⚫ Pusdienas Hitlera mītnē ~8 EUR-10 EUR 
⚫ Hitlera mītne ar vietējo gidu* ~ 6,50 / 4 EUR 
⚫ Fromborkas pils, tornis un Kopernika muzejs ~ 6 EUR / 3 EUR 
⚫ Fromborkas katedrāle, kur apglabāts Koperniks ~2 EUR / 1 EUR 
⚫ Vietējā gide* Gdaņskā, Sopotā un Gdiņā ~5 EUR 
⚫ Pusdienas Gdaņskā  ~10-12 EUR 
⚫ Šimbarkas saimniecība Kašubu novadā ar vietējo gidu* ~ 8 EUR 
⚫ Pusdienas Šimbarkas saimniecība ~5,50-8 EUR 
⚫ Malborkas pils ar vietējo gidu* ~ 11,50 -13 EUR 

cenas var mainīties (tās nosaka tūrisma objektu saimnieki). Aktuālā 
informācija par tām būs pieejama īsi pirms brauciena. 
* vietējie gidi krievu valodā 
 
 

Polijas naudas vienība ir Polijas zlots – PLN (sastāv no 100 grošiem). Zlotus personīgiem tēriņiem (maltītes, 
suvenīri) visizdevīgāk mainīt uz Lietuvas / Polijas robežas (tur paredzēta pietura). Iesakām samainīt ~10 EUR 
dienai. Lielveikalos un vairumā restorānu var norēķināties, izmantojot bankas kartes. Dažās vietās pieņem eiro, 
taču izdevīgāk ir maksāt zlotos. 

 
Svarīgi zināt: 
Brauciena cena ir aprēķina grupai minimums 30 personas. 
 

 

 


