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“IR Kultūras ceļojums uz Pēterburgu 27. - 30.05.2021.” 
Majestātiskā Pēterburga, tās mākslas, kultūras un arhitektūras pērles. 

“IR Kultūras ceļojums uz Pēterburgu” sniegs jums atbildes uz jautājumiem:  
- kā Pēterburga ir kļuvusi par “Krievijas kultūras galvaspilsētu”?  

- kādi cilvēki – valdnieki, aristokrāti, mūziķi un mākslinieki ir veidojuši šo brīnišķīgo pilsētu? 
Mēs parādīsim Jums gan pasaulslavenas Sanktpēterburgas vērtības: Pēterhofas pils kompleksu un tā 
apzeltītās strūklakas un Katrīnas pils kompleksu ar precīzu Dzintara istabas repliku, gan “apslēptās 
pērles”, izstāstīsim, kā reālas vēsturiskās personības ar saviem talantiem, kaislībām un vājībām ir 

veidojuši Pēterburgas vaibstus. Jūs iepazīsit Krievijas laikmetīgo mākslu un uzzināsit, kā Pēterburgas 
inteliģence sadzīvo ar mūsdienu Krievijas reālijām. Jūs varēsit apskatīt izcilo Ermitāžas impresionisma un 
modernisma mākslas kolekciju, Marijas teātrī baudīt vienu no pasaulē labākajām baleta trupām un vēl 

daudz, daudz ko citu.. 
Ceļojuma laikā kopīgi atklāsim, cik pārsteidzoši daudzslāņaina ir Krievijas “kultūras galvaspilsēta” - 

Pēterburga!  

 
Ceļojuma programma – laika plāns. 

27. maijs (ceturtdiena) 
 

Laiks Aktivitāte 

06:00 

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 20 
kg un rokas bagāža līdz 8 kg) 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 (informācija par vietām un muzejiem, kurus 
vērts apskatīt brīvajā laikā u.c.). 

07:55 Izlidojam uz Sanktpēterburgu ar AirBaltic reisu BT442. 

09:05 Ielidojam Sanktpēterburgas Pulkovo starptautiskajā lidostā, bagāžas saņemšana. 

10:00 – 11:00 
Tikšanās ar krievu valodā runājošu gidu (izcilu Pēterburgas vēstures, mākslas un kultūras procesu 
pazinēju), Pēterburgas ekskursijas sākums - transfērs no lidostas uz Pēterhofu un pirmā 
iepazīšanās ar Sanktpēterburgu.  

11:00 – 12:00 
Bagātīgas bufetes veida brokastis vai agras pusdienas viesnīcas “New Peterhof Hotel” restorānā 
(iekļautas ceļojuma cenā). 

12:00 – 15:00 

Ekskursija pa Pēterhofas pili krievu valodā runājoša gida pavadībā.  
Ekskursijas dalībnieki tiks nodrošināti ar austiņām, kurās tiks translēts gida stāstītais. 
 
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 
atrodas 150 strūklaku (centrālās strūklakas ir apzeltītas) un strūklaku kaskāžu, daudzas no 
strūklakām darbojas jau 300 gadus. 

15:00 – 18:00 
Transfērs no Pēterfofas uz Sanktpēterburgas centru ar t.s. “Jaunās Sanktpēterburgas” apskati. 
Plānots, ka varēsim apmeklēt Pēterburgas augstāko skatu laukumu, kurš atradīsies 462m 
augstajā Lathta Center ēkā, kuru, plānots, 2020.gada beigās nodot ekspluatācijā.  
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17:00 – 18:30 

Iekārtošanās viesnīcas “Radisson BLU Hotel Sonya” 4*. 
Viesnīcas adrese: 5/19 Liteinij, Pēterburga. Tālr.: +7 812 406-00-00. 
Viesnīca atrodas pašā Pēterburgas centrā (apm. 1 km attālumā no Emitāžas), pavisam netālu no 
Pēterburgas vecākā un slavenākā dārza/parka – Vasaras dārza (Letnij sad). 

18:30 

Brīvais laiks atpūtai un patstāvīgām vakariņām.  
Blakus viesnīcai atrodas daudz dažādu interesantu restorānu. Piemēram, viesnīcai blakus ēkā 
atrodas lielisks restorāns – terase uz jumta, no kuras paveras panorāmas skats uz Pēterburgas 
centru. 

 
28. maijs (piektdiena) 

 

Laiks Aktivitāte 

06:30 – 10:30 Brokastis viesnīcas restorānā. 

10:00 Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā ar krievu valodā runājošu gidu. 

10:00 – 10:30 Transfērs uz laikmetīgās mākslas muzeju “Erarta”.  

10:30 – 12:30 

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

12:30 – 13:00 Transfērs ar autobusu līdz vienam no Pēterburgas simboliem - Sv. Īzaka katedrālei. 

13:00 – 14:00 Ekskursija gida pavadībā pa Sv. Īzaka katedrāli ar kolonādes skatu platformas apmeklējumu. 

14:00 – 16:00 Brīvais laiks patstāvīgām pusdienām Pēterburgas centrā.  

16:00 – 17:00 Kājāmgājēju ekskursija gida pavadībā no Īzaka katedrāles līdz Ermitāžai (Ziemas pilij).  

17:00 – 19:00 

Ermitāžas muzeja Ģenerālštāba ēkas (filiāles) unikālās impresionisma un modernisma kolekcijas 
(Eiropas 19. – 21.gs. mākslas darbu kolekcijas) apskate. 
Ermitāžas muzejs ir milzīgs, un tikpat liela ir tā kolekcija (tiek baumots, ka sliktās uzskaites un 
glabāšanas rezultātā ir “pazuduši” apmēram 2% no muzeja krātuvēs esošajiem eksponātiem). 
Ermitāžas muzejam pieder viena no lielākajām un labākajām impresionistu gleznu kolekcijām 
pasaulē. Ilgu laiku šī kolekcija atradās visai nepiemērotos apstākļos – lielās Ermitāžas augšējā stāvā, 
kurā bieži tecēja jumts. Jau 1988. gadā Ģenerālštāba ēkas kreisais spārns tika nodots Ermitāžas 
rīcībā, bet, kā vienmēr, trūka naudas ēkas rekonstrukcijai. 2008. gadā tika uzsākta Ģenerālštāba 
ēkas rekonstrukcija un tā tika pabeigta 2014.gadā, par godu Ermitāžas 250. gadadienai.   
Ģenerālštāba ēkas muzejs ir patiešām izcils – ļoti modernas un patīkami iekārtotas telpas. 
Vakarpusē muzejs parasti ir patukšs, jo lielākā daļa tūristu dodas uz Ermitāžu un ne visi zina, ka 
impresionisma kolekcija ir pārvietota uz Ģenerālštāba ēku. 

19:00 – 19:30 Transfērs ar autobusu uz viesnīcu.  

No 19:30  Brīvais laiks atpūtai vai patstāvīgai Pēterburgas iepazīšanai. 

23:00 – 00:00 Ekskursija gida pavadībā ar autobusu pa naksnīgo Pēterburgu. 

00:00 – 02:00 
Ekskursijas turpinājums – izbraukums ar kuģīti pa Ņevu gida pavadībā, lai vērotu, kā tiek pacelti 
tilti pār upi.  
Izbraukuma laikā grupas dalībniekiem tiks piedāvāta glāze vīna (iekļauts ceļojuma cenā). 

02:00 – 02:30 Transfērs uz viesnīcu.  

     

29. maijs  (sestdiena)  

Laiks Aktivitāte 

06:30 - 10:30 Brokastis viesnīcas restorānā. 
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10:30 Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā ar krievu valodā runājošu gidu. 

10:30 – 11:00 
Ekskursijas sākums – transfērs no viesnīcas līdz Jusupovu dzimtas pilij. Šīs dienas tēma: “Kā 
dzīvoja 19.gs Pēterburgas augstmaņi? Dienas ritms, izklaides, parašas, rakstīti un nerakstīti 
sadzīves noteikumi.” 

11:00 – 14:00 

Vēl vienas “Pēterburgas pērles” – Jusupovu pils apmeklējums. Ekskursija pa Jusupovu pili ar 
izstādes “Rasputina slepkavība” apmeklējumu.  
Vairāku gadsimtu garumā kņazi Jusupovi bija viena no Krievijas turīgākajām un ietekmīgākajām 
dzimtām. Jusopovu pils ir viena no skaistākajām Pēterburgas ēkām, unikāls 18. – 20.gs. ēku 
komplekss, kurš tikai nesen atvērts apmeklētājiem pēc rekonstrukcijas. Jusupovu pils ir viens no 
nedaudzajām Krievijas aristokrātu savrupnamiem, kurā par spīti boļševiku apvērsumam, Otrajam 
pasaules karam un komunisma režīmam, ir saglabājušies ne tikai t.s. parādes apartamenti, gleznu 
galerija un unikālais privātais teātris, bet arī Jusupovu dzimtas privātās dzīvojamās telpas ar visiem 
lieliskajiem vēsturiskajiem interjeriem.  

14:00 – 14:30 Transfērs no Jusupovu pils uz viesnīcu. 

14:30 – 18:00 Brīvais laiks patstāvīgām pusdienām un Pēterburgas iepazīšanai. 

18:00 Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā, lai dotos uz Marijas teātri. 

18:00 – 18:20 Transfērs ar autobusu uz Marijas teātri. 

no 19:00  Baudām operu vai baletu pasaulslavenajā Marijas teātrī (izrāde tiks izziņota nedaudz vēlāk). 

 Pēc izrādes, transfērs no teātra uz viesnīcu. 

 
30. maijs (svētdiena) 

 

Laiks Aktivitāte 

06:30 – 10:00 Brokastis viesnīcas restorānā un izrakstīšanās no viesnīcas, bagāžas novietošana autobusā. 

10:00 – 13:00 

Autor-ekskursija “Tik dažādā mūsdienu Pēterburga” (ar autobusu un kājām). 
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, mūziķi, 
mākslinieki.  
Arī mūsdienās Pēterburga ir Krievijas “kultūras” nevis “naudas” galvaspilsēta. Mēs parādīsim Jums 
interesantākos mūsdienu Pēterburgas arhitektūras un dizaina objektus, pop-up dizaina tirdziņus un 
citas vietas, kuras pulcē radošus un mākslinieciski domājošus Pēterburgas iedzīvotājus.  Jūs varēsit 
pārliecināties par to, ka Pēterburga nav tikai “akmenī iecirsta 19.gs vēsture”, bet dinamiska un 
Eiropeiska pilsēta. Ne velti mēdz teikt, ka “Maskavā dzer tēju, bet Pēterburgā dod priekšroku 
kafijai”. 

13:00 – 14:30 Brīvais laiks patstāvīgām pusdienām. 

14:30 – 15:30 Pēterburgas ekskursijas turpinājums, transfērs uz Katrīnas pils kompleksu. 

15:30 – 18:00 

Ekskursija gida pavadībā pa Katrīnas pili ar Dzintara istabas apmeklējumu, parku un pils dārziem. 
Katrīnas pils ir unikāls, slavenā itāļu arhitekta Rastrelli meistardarbs – krāšņs baroka arhitektūras 
paraugs (tās āra apdarē vien izmantots ap 100 kg zelta). Katrīnas pils stipri cieta Otrā pasaules kara 
laikā, un pēc tā beigām no pils pāri bija palikušas tikai drupas un sienu fragmenti, gandrīz visi 
vēsturiskie interjeri tika iznīcināti. Patlaban gan Katrīnas pils, gan pils dārzi un parki ir lieliski 
restaurēti. Pasaulslavenās Dzintara istabas oriģināls ir gājis bojā (vai kā optimisti uzskata, 
pazaudēts un gaida savu atrašanu) Otrā pasaules kara laikā. Patlaban Katrīnas pilī ir apskatāma 
Dzintara istabas replika. Dzintara istabas replika tika atjaunota pēc senām fotogrāfijām un, kā 
apgalvo speciālisti, ir ļoti līdzīga oriģinālam. 
Ekskursijas laikā mēs ne tikai iepazīsim pili, bet arī Katrīnas pili ieskaujošos dārzus, kas ir vieni 
krāšņākajiem Krievijā. Pils parkā var priecāties par izciliem dārzu arhitektūras meistardarbiem, 
brīnišķīgiem paviljoniem, dīķiem un strūklakām. 

18:00 – 18:30 Transfērs no Katrīnas pils uz Pulkovo lidostu. 
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18:40 
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 BT 445. 

22:00 Ielidošana Rīgā. 

 


