Latvijas Biškopības biedrība
Rīgas iela 22, Jelgava, LV-3004
PVN reģ. Nr. LV40008003310

Valmiera - Rīga
Rīga - Pasieka Jaros
Sp.z.o.o., Polija 900 km
Picaro Polija 400 km
(1300 km)








Picaro – Wildau
(130 km) - Giterslo (550
km)
(180 km)









(150 km)





(150 km)





Giterslo - Varšava
( 970 km)
Warzsava –Prienai Kauņa –
(400 km)
Kauņa - Rīga – Valmiera.
(400 km)










Pieredzes apmaiņas brauciens uz Vāciju „Medus Ceļš”
Sadarbībā ar Giterslo rajona biškopjiem (7 dienas)
21. jūlijs - 28. jūlijs
Ceļojuma cena 570,00 EUR
Izbraukšana 21.07.2018 vakarā plkst.: 20.00 no Valmieras k/c stāvlaukuma.
Plkst.: 22.00 vakarā, izbraukšana no Rīgas, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Akadēmijas
laukums 1
Nakts ceļā caur Lietuvu, Poliju.
Macieju ģimenes uzņēmuma „Pasieka Jaros” Sp.z.o.o., kā viena no specialitātēm ir arī
medu saturošu alkoholisko dzērienu „Poltorak”, „Dwojniak”, „Trojniak”, kā arī medu sulu dzērienu un keramikas trauku un cita iepakojuma ražošana, apmeklējums ar
degustāciju.
Pusdienas bārā Janosik
Svētdien vakarā ierašanas viesnīcā “Picaro” ap 20:00 (blakus restorānā guļbūves mājā
iespējams ieturēt kārtīgas vakariņas kopā ar poļu alu)
Nakts viesnīcā „Picaro & Restauracja”
7:00 brokastis
8.00 Izbraukšana no viesnīcas
10:00 - 13:00 A10 Wildau lielveikala apmeklējums
Ap plkst. 20:00 Giterslo viesnīcā
Brokastis
Dravu apmeklējums un semināri pēc vācu biškopju sastādītas programmas Minsterē
(pirmajā dienas pusē viesošanās pie biškopja/biškopības inventāra ražotāja, bet otrā dienas
daļa pie bioloģiskā biškopja)
Nakts Giterslo viesnīcā
Brokastis
Dravu apmeklējums un semināri pēc vācu biškopju sastādītas programmas (biškopības
mācību centra apmeklējums un viesošanās pie vietējā biškopja)
Nakts Giterlo viesnīcā
Brokastis
Ekskursija pēc vācu biškopju sastādītas programmas (vietējā biškopja apmeklējums un
Paderbornas pilsētas apmeklējums)
Nakts Giterslo viesnīcā
Brokastis
Pa dienu ceļā Vācija - Polija
Nakts viesnīcā Varšavas apkaimē
06:00 Brokastis.
07:00 Izbraukšana no Varšavas
14:00 – 17:00 Pa ceļam iebrauksim Prienai pie Kauņas. Biškopības inventāra ražošanas un
tirdzniecības firmas Willara apmeklējums ar iespēju iepirkties. https://wilara.lt/lv/
Atgriešanās Latvijā vēlu vakarā





Ceļazīmes cenā ietilpst
transporta pakalpojumi ar komfortablu autobusu ceļojuma laikā (WC, kondicionētājs, karstais ūdens, tēja, kafija)
naktsmītnes viesnīcās: divvietīgās istabās ar dušu un WC, brokastis
grupas vadītāja, tulka pakalpojumi





Ceļazīmes cenā neietilpst
ēdināšana (pusdienas un vakariņas, kuras nav iekļautas programmā), sabiedriskā transporta izmaksas
personīgie izdevumi
veselības apdrošināšana
1

