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“IR Kultūras ceļojums uz Odesu 21 – 24.09.2019” 
programma – laika plāns. 

21. septembris  (sestdiena) 
 

 Laiks Aktivitāte 

06:00 

Grupas dalībnieku tikšanās lidostas “Rīga” izlidošanas zālē pie “Informācijas” stenda un nododamās 
bagāžas reģistrācija reisiem Rīga –  Odesa. 
 

Grupas vadītāja – Solvita Lapiņa (tel. 29129484) sagaidīs grupas dalībniekus ar “IR kultūras ceļojums” 
logotipu un būs kopā ar grupu visu ceļojuma laiku. Aviobiļetes cenā iekļauta nododamā bagāža (līdz 
20kg) un rokas bagāža (līdz 8kg).  
 

Katrs no grupas dalībniekiem lidostā saņems aploksni, kurā būs:  

 Iekāpšanas kartes abiem lidojumiem (pirms izlidošanas no Rīgas tiks noformētas iekāpšanas 
kartes gan lidojumam Rīga – Odesa, gan Odesa – Rīga);  

 Ceļojuma apdrošināšana;  

 Brauciena programma; 

 Noderīga informācija par Odesu ar ieteikumiem, ko apskatīt brīvajā laikā; 

07:30 Grupas izlidošana uz Kijevu ar airBaltic reisu Nr. BT416 uz Odesu.  

09:35 Grupas ielidošana Odesas starptautiskajā lidostā;  

10:00 

Grupas satikšanās ar gidu, lai dotos ekskursijā “Odesa un ēbreji Odesā” (ar autobusu un kājām). 
Grupu pavadīs (ļoti kolorīts) krievu valodā runājošs gids. 
Ekskursijas laikā tās dalībnieki tiks nodrošināti ar austiņām, kurās tiks translēts gida stāstītais un, 
nepieciešamības gadījumā, nodrošināts sinhronais tulkojums latviešu valodā. 

10:00 – 13:30 Ekskursijā “Odesa un ēbreji Odesā”. 

13:30 – 15:30 3 kārtu pusdienas ēbreju  virtuves restorānā “Allenby” (pusdienas iekļautas ceļojuma cenā). 

15:30 – 15:45 
Transfērs uz viesnīcu “Milano” 4* un iekārtošanās standarta kategorijas numuriņos. 
Viesnīcas adrese: Krasnyy lane 1 / Deribasovskaya, Odesa. Tālr.: +38 (0482) 36 55 05. 

No 15:45 Brīvais laiks atpūtai un patstāvīgai Odesas iepazīšanai. 

18:20 Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā un 7 minūšu pastaiga līdz Odesas operas un baleta teātrim;  

No 19:00 Baudīsim operas vai baleta izrādi Odesas operas un baleta teātrī. 

 
22. septembris (svētdiena)  

Laiks Aktivitāte 

07:30 - 08:55 Brokastis viesnīcas restorānā. 

09:00 – 12:00 

 Ekskursija “Odesas garšas”!  
Ekskursijas laikā mēs izbaudīsim tik dažādās Odesas garšas: 

 apmeklēsim slaveno “Privoz” tirgu, izstaigāsim “Odesas Jauno tirgu” un nogaršosim plašu 
Ukraiņu nacionālo delikatešu klāstu un dažādus Ukrainā darinātus vīnus.   

Pārvietošanās starp objektiem ar autobusu, grupu pavadīs krievu valodā runājošs gids.  
Ekskursijas laikā dalībnieki tiks nodrošināti ar austiņām, kurās tiks translēts gida stāstītais un 
nepieciešamības gadījumā nodrošināts sinhronais tulkojums latviešu valodā. 

12:00 – 13:30 
3 kārtu pusdienas ukraiņu virtuves restorānā “Hutorok” ar skatu uz Melno jūru (pusdienas iekļautas 
ceļojuma cenā); 

14:00 – 16:30 

VI Odesas modernās mākslas biennāles objektu apmeklējums mākslas kuratora pavadībā. 
2019.gada Odesas modernās mākslas biennāles moto – “Hotel Odessa”. Galvenās izstādes kuratore - 
Sonia Dermience (Beļģija). 2019.gada biennāles galvenā tēma – Kā dzīvot telpā? Kā sadzīvot ar telpu?  
Dzīves telpa kā ķermeņa aizsargfunkcijas veicējs; Dzīves telpa, kā “dekorēta otrā āda”, kura atspoguļo 
personības intimitāti, radošumu, veic patvēruma, koplietošanas un viesmīlības funkcijas; 
Vairāk par biennāli - http://2019.odesa-biennale.org.ua/  

http://2019.odesa-biennale.org.ua/
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16:30 – 18:20 Brīvais laiks atpūtai. 

18:20 Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā un 10 minūšu pastaiga līdz Odesas filharmonijai;  

No 19:00  Baudīsim Odesas starptautiskā džeza festivāla koncertu Odesas filharmonijā. 

 
23. septembris (pirmdiena) 
 

 

Laiks Aktivitāte 

07:30 - 09:55 Brokastis viesnīcas restorānā. 

10:00 – 14:00 

Ekskursija “Kriminālā Odesa un Odesas pagalmiņi”.  

Ekskursijas laikā grupu pavadīs krievu valodā runājošs gids. Ekskursijas laikā dalībnieki tiks nodrošināti 
ar austiņām, kurās tiks translēts gida stāstītais un nepieciešamības gadījumā nodrošināts sinhronais 
tulkojums latviešu valodā. 

14:00 – 19:20 Brīvais laiks patstāvīgai Odesas iepazīšanai. 

19:20  
Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā. Īsa pastaiga līdz Odesas slavenākajam alus restorānam 
“Gambrinus”. 

19:30 – 21:30 
Baudīsim 3 kārtu vakariņas  ar dzīvo mūziku “Odesas gaumē” slavenākajā Odesas alus bārā 
“Gambrinus”. 

 
24. septembris (otrdiena) 
 

 

07:30 - 08:15 Brokastis viesnīcas restorānā. 

08:30 Transfērs ar autobusu uz lidostu. 

09:00 
Reģistrēšanās lidojumam un bagāžas nodošana reisam BT417 uz Rīgu. Nododamā bagāža (līdz 20kg) 
un rokas bagāža (līdz 8kg) ir iekļauta aviobiļetes cenā. 

10:20 Izlidojam uz Rīgu. 

12:25 Ielidojam Rīgā.   

 


