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“IR Kultūras ceļojums uz Pēterburgas baltās naktis 30.05. - 02.06.2019.” 

 Pēterburgas baltās naktis un īpaši mūsu grupai izstrādātas autor-ekskursijas - “Literārā 
Pēterburga” un “Pēterburgas namu noslēpumi ar G. Rasputina dzīvokļa apmeklējumu”. 

 Krāšņā Pēterhofas pils, tās slavenie parki un strūklakas. 

 Katrīnas pils un unikālās Dzintara istabas apskate.  

 Krievijas labākā laikmetīgās mākslas muzeja apmeklējums.  

 Sakrālās mākslas šedevra – Sv. Īzaka katedrāles apmeklējums.  

 Pasaulslavenais Marijas teātris. 

 Nakts ekskursija pa Pēterburgu. 

 Brauciens ar kuģīti vērojot, kā tiek pacelti tilti pār Ņevu. 
 
30. maijs (ceturtdiena) 

 Laiks Aktivitāte 

06:30 

Grupas dalībnieku tikšanās lidostas Rīga izlidošanas zālē pie Informācijas stenda. Grupas vadītāja – 
Solvita Lapiņa (tālr. 29129484) sagaidīs grupas dalībniekus ar “IR kultūras ceļojums” logotipu un 
būs kopā ar grupu visu ceļojuma laiku.  
 
Nododamās bagāžas reģistrācija reisam BT442 Rīga – Sanktpēterburga (nododamā bagāža līdz 20kg 
un rokas bagāža līdz 8kg) ir iekļauta aviobiļetes cenā.  
Katrs grupas dalībnieks lidostā saņems aploksni, kurā būs:  

 iekāpšanas kartes abiem lidojumiem (pirms izlidošanas, tiks noformētas iekāpšanas kartes 
abiem lidojumiem);  

 ceļojuma apdrošināšana;  

 ceļojuma programma; 

 noderīga informācija par Sanktpēterburgu (sabiedriskā transporta karte, informācija par 
vietām un muzejiem, kurus vērts apskatīt u.c.). 

07:50 Izlidojam uz Sanktpēterburgu ar AirBaltic reisu BT442 

09:10 Ielidojam Sanktpēterburgas Pulkovo starptautiskajā lidostā, bagāžas saņemšana.  

09:45 – 10:30 Transfērs no lidostas uz Pēterhovas piļu kompleksu (bagāža paliek autobusā). 

10:30 – 13:00 

Ekskursija pa Pēterhofas pili krievu valodā runājoša gida pavadībā.  
Pēterhofas piļu komplekss (jo Pēterhofas teritorijā atrodas vairākas pilis) jeb “Ziemeļu Versaļa” ir 
viens no ievērojamākajiem kultūrvēstures objektiem Krievijā. Pēterhofas pils celtniecību uzsāka 
Pēteris I, kurš vēlējās Krievijā radīt savu “Versaļu” – celtni, kura savā diženumā neatpaliktu no 
savas Francijas līdzinieces. Arī Pēterhofas parki un strūklakas ir unikāli. Pēterhofas teritorijā ir 150 
strūklaku un strūklaku kaskāžu, daudzas no strūklakām darbojas jau 300 gadu.  
Ekskursijas dalībnieki tiks nodrošināti ar austiņām, kurās tiks translēts gida stāstītais un 
nepieciešamības gadījumā nodrošināts sinhronais tulkojums uz latviešu valodu.  

13:00 – 14:30 Brīvais laiks pusdienām Pēterhofā (patstāvīgi). 

14:30 – 15:30 Transfērs uz laikmetīgās mākslas muzeju “Erarta”.  

15:30 – 17:30 
Laikmetīgās mākslas muzeja “Erarta” apmeklējums.  
Laikmetīgās mākslas muzeja “Erarta” krājumā ir vairāk nekā 2800 mākslas darbu, kurus radījuši 300 
mākslinieku no dažādiem Krievijas reģioniem. “Erarta” – tā ir Krievijas laikmetīgās mākslas esence.  

17:30 – 18:00 
Transfērs uz viesnīcu Radisson BLU Hotel Sonya 4*. Viesnīcas adrese: 5/19 Liteinij, Pēterburga. 
Tālr.: +7 812 406-00-00. 

19:30 Iekārtošanās viesnīcas Radisson BLU Hotel Sonya numuriņos. 

no 19:30 Brīvais laiks atpūtai un patstāvīgai Pēterburgas iepazīšanai. 
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31. maijs  (piektdiena) 
 

Laiks Aktivitāte 

06:00 - 09:50 Brokastis viesnīcas restorānā. 

10:00 – 13:00 

Autor-ekskursija “Kā dzīvoja 20.gs. sākuma Pēterburgā?” (ar autobusu un kājām). 
Greznās, mākslinieciskās un neparastās kāpņu telpas – arī tās ir Pēterburgas “vizītkarte”, bet tās 
parastam tūristam ir ļoti grūti atrast, un vēl grūtāk ir tajās iekļūt, jo ir jāzina kur un kā. 
Mēs aicinām Jūs iepazīt nedaudz apslēpto Pēterburgas pusi. Aicinām Jūs sajust, kā dzīvoja 20.gs. 
sākuma Pēterburgas iemītnieki. Jūs varēsiet redzēt, kādā dzīvoklī mitinājās viens no slavenākajiem 
pēterbudziešiem – Grigorijs Rasputins. 
Ekskursijas dalībnieki tiks nodrošināti ar austiņām, kurās tiks translēts gida stāstītais un 
nepieciešamības gadījumā nodrošināts sinhronais tulkojums latviešu valodā. 

13:00 – 15:00 Brīvais laiks pusdienām (patstāvīgi). 

15:00 – 15:30 Transfērs ar autobusu līdz Sv. Īzaka katedrālei 

15:30 – 17:00 
Ekskursija gida pavadībā Sv. Īzaka katedrāli ar katedrāles kolonādes skatu platformas 
apmeklējumu.  

17:00 – 17:30 Transfērs uz viesnīcu. 

17:30 – 21:50 Brīvais laiks patstāvīgai Pēterburgas baudīšanai. 

21:50 Grupas tikšanās viesnīcas vestibilā. 

22:00 – 00:00 Ekskursija ar autobusu pa naksnīgo Pēterburgu krievu valodā runājoša gida pavadībā. 

00:00 – 02:00 

Ekskursijas turpinājums – izbraukums ar kuģīti pa Ņevu (krievu valodā runājoša gida pavadībā), 
lai vērotu, kā tiek pacelti tilti pār upi.  
Izbraukuma laikā grupas dalībniekiem tiks piedāvātas uzkodas, deserti, tēja/kafija un glāze vīna 
(iekļauts ceļojuma cenā). 

02:00 – 02:30 Transfērs uz viesnīcu.  

 
01. jūnijs (sestdiena)  

Laiks Aktivitāte 

06:00 – 10:50 Brokastis viesnīcas restorānā. 

10:50 Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā ar krievu valodā runājošu gidu 

11:00 – 14:30 

Autor-ekskursija “Literārā Pēterburga” (ekskursijas sākums un noslēgums pie viesnīcas), 
pārvietošanās starp objektiem ar autobusu. 
Par Pēterburgu Krievijā mēdz teikt, ka tā ir “Krievijas kultūras galvaspilsēta”, un šim izteicienam 
ir reāls pamats, jo tieši Pēterburgā ir dzīvojuši un radījuši slavenākie Krievijas rakstnieki: 
Brodskis, Ahmatova, Mandelštams, Dostojevskis, Gogolis, Puškins. Visi šie rakstnieki ir ne tikai 
“kultūras ikonas”, bet arī reāli cilvēki ar savām vēlmēm, vājībām un īpatnībām. Mēs Jums 
piedāvājam ceļojumu laikā. Jūs iepazīsiet vietas, lietas un personības, kuras ir inspirējušas šos 
dižgarus radīt literatūras šedevrus, kas padarījuši autoru vārdus nemirstīgus. 

14:30 – 18:15 Brīvais laiks patstāvīgai Pēterburgas baudīšanai. 

18:15 Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā. 

18:15 – 18:45 Transfērs uz Marijas teātri. 

19:30 – 22:00 Operas vai baleta baudīšana pasaulslavenajā Marijas teātrī. 

22:00 – 22:30 Transfērs uz viesnīcu. 

02. jūnijs (svētdiena) 
 

Laiks Aktivitāte 
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06:30 – 11:00 Brokastis viesnīcas restorānā un izrakstīšanās no viesnīcas, bagāžas novietošana autobusā. 

11:00 – 11:15 Transfērs uz Krievu muzeju. 

11:15 – 14:30  Krievu muzeja kolekcijas apskate un brīvais laiks pusdienām (patstāvīgi). 

14:30 – 15:30 Transfērs uz Carskoje Selo. 

15:30 – 18:00 Ekskursija pa Katrīnas pili ar Dzintara istabas apskati. 

18:00 – 18:30 Transfērs uz Pulkovo lidostu. 

18:30 
Reģistrēšanās lidojumam un bagāžas nodošana reisam uz Rīgu, reiss BT445. 
Nododamā bagāža (līdz 20kg) un rokas bagāža (līdz 8kg) ir iekļauta aviobiļetes cenā. 

20:40 Izlidošana uz Rīgu, reiss B 445. 

22:00 Ielidošana Rīgā. 

 


