
  

 

 
RĪGA – PLESKAVA – SANKTPĒTERBURGA – PLESKAVA – RĪGA 

 
Pēterburga ir viena no Pasaules pilsētām – pērlēm, kas tapusi Krievijas caru ambīciju iespaidā, kas pašiem 
krieviem šķiet, ka tā nav īstā Krievija, bet gan pilsēta ar Eiropas elpu! Un šī pilsēta – muzejs, kas atrodas mums 
tik tuvu, ir jāredz, jābauda. Laipni lūgti kopā izbaudīt vietas, kur sākas Krievija, un Pēterburgas gaisotni tad, kad 
dienas tur ir ļoti garas, bet naktis īsas, īsas! 

 
 

1.diena, 21.jūlijs  RĪGA – NARVA – SANKTPĒTERBURGA (~670km)  

Izbraukšana  plkst.  6.00 Aspazijas bulv.5,Rīgā. Īsa kafijas/tējas pauze pie Valmieras, ja 

nepieciešams. Igaunijas – Krievijas robežas šķērsošana Narvā. ~pl.19.00 ierašanās Sanktpēterburgā, 

iekārtošanās ģimenes tipa miniviesnīcā ( ja mazā grupa)   pilsētas centrā netālu no Ņevas prospekta 

un Ņevas vai citā viesnīcā. Pirmie iespaidi.., pirmās pastaigas un pilsētas iepazīšana.. 
 

2.diena, 22.jūlijs  PĒTERBURGA (~30km) 

Pēc brokastīm plkst.9.30 satikšanās ar vietējo gidu. Pēterburgas apskates ekskursija ar autobusu  

apstājoties vietās, kas Pēterburgai visraksturīgākās, - Ņevas prospekts, Īzaka un Kazaņas 

katedrāles, daudzie pilsētas tilti, kanāli, Pētera – Pāvila cietoksnis, Spasna Krovi. Pēc 

pusdienām ekskursija Ermitāžā, pēc kuras varēsiet šajā mākslas mekā uzturēties līdz muzeja 

slēgšanai, ja vien to vēlēsieties. Pievakarē un vakarā brīvais laiks pilsētā pēc saviem ieskatiem. 

Pēterburgā būsiet laikā, kad dienas ir ļoti garas un naktis īsas, kas arī ir labs laiks, lai baudītu vasaras 

sākuma burvību, bet naktīs vērotu, kā paceļas tilti pār Ņevu pēc pusnakts!  
 

3.diena, 23.jūlijs  PĒTERBURGA(~120km) 

Pēc brokastīm brauciens uz Krievijas caru piepilsētas rezidenci Peterhofu, kur apbrīnas vērta ir 

strūklaku sistēma un izdoma, ar kādu tās būvētas un kā veidots milzīgais parks. Šeit ~1,5st. gara 

ekskursija pa parku gida pavadībā, pēc kuras brīvs laiks pusdienām un pastaigām pa skaistākajām 

vietām pēc savas izvēles. Pēc tam dosimies uz Baltijas jūras līča otru krastu – Kronštati, kas ir mazāk 

populāra Pēterburgas daļa, kā arī pa ceļam apskatīsim Ķīniešu pili vai Lomonosova pili( viss 

atkarīgs no tā, vai Ķīniešu pils būs atvērta!) Atgriežoties pilsētā brīvais laiks pēc pašu ieskatiem!  

Izvēlei jebkurā dienā – Krievu muzejs, kurā atrodas liels skaits pasaulslaveno krievu mākslinieku 

darbi. Īzaka katedrāle, uz kuras jumta skatu laukumu var tikt arī vēlās vakara un nakts stundās! 

Noteikti būs laiks, lai  pavizinātos ar Pēterburgas metro, kur katra centra stacija ir apskates un 

apbrīnas vērta! Tas ir viens no skaistākajiem pasaules pazemes vilcienu tīkliem un ja vien neuzbraucat 

virszemē, tad pazemē var pavadīt kaut visu dienu! Iespējama Jusupova pils vai apskate, kas ir īpašs, 

privāts muzejs – pils pilsētas centrā un atvērts katru dienu! 

Tieši saulrietā iesaku vizināties ar kuģīti pa kanāliem un upēm, lai paraudzītos uz pilsētu no cita 

skatu punkta! 
 

4.diena, 24.jūlijs  PĒTERBURGA (~80km) 

Brauciens uz vēl vienu caru ārpilsētas rezidenci  Carskoje Selo – Katrīnas pili ar parku, kuras 

apskatē iekļaujas arī slavenā Dzintara istaba, kas restaurēta  un priecē pils apmeklētājus! Blakus 

esošās Pavlovskas pils un parks, vieta, kur jūtama krievu dvēsele, kas iekārtots ar lielu mīlestību un 

krietni vien atškiras no Peterhofā un Katrīnas pils apkārtnē redzētā. Tā ir vieta, kas jāredz! Pievakarē 

un vakarā brīvais laiks pilsētā pēc saviem ieskatiem. Pastāv iespēja iegādāties teātra biļetes uz kādu 

no populārākajiem Pēterburgas teātriem. 
 

5.diena, 25.jūlijs  PĒTERBURGA – PLESKAVA – RĪGA (~670km) 

Slinkais/brīvais rīts un brokastis viesnīcā. Numuriņu atbrīvošana un izrakstīšanās no viesnīcas. 

Izvēlei: Nesen atklātā Krievijā lielākā privātā Faberžē mākslas darbu muzeja apmeklējums, 

kas izvietots restaurētajā Šuvalova pilī Fontankas upes krastā, pašā pilsētas centrā.Šī 

muzeja kolekcija ir pasaulē lielākais XIX-XX gadsimtu mijas krievu lietišķās mākslas krājums, kurā ir 

vairāk nekā 4 tūkstoši priekšmetu.Laiks kāda lielveikala apmeklējumam pirms mājupceļa ārpus 

pilsētas centra vai Pleskavā. Agrā pusdienas laikā izbraucam no Pēterburgas mājup. Pa ceļam 

kafijas/tējas pauzes. Laiks vakariņām Pleskavā.  

Atgriešanās  Rīgā ap  plkst.22.00 

 


