
 

 

 

 

 

 

Apceļojam  
mākslas un mūziķu Kurzemi. 

Koncerts „Lielajā dzintarā”!  

14.09.–15.09.2019. 
 Cena 80 EUR / bērniem līdz 15 gadiem 75 EUR 

Izbraukšanas 5.30 no Smiltenes, 6.00 Valmiera, 6.35 no Cēsīm 

Piedāvājam doties skaistā ceļojumā. Tu īsti nezini, kas tur būs, bet tu uzticies, esi atvērts un ļaujies 

piedzīvojumam – šoreiz mākslas un mūzikas pasaulē: pa Jaņa Rozentāla taku Saldū, skatot Kazdangas 

pili un parku, iepazīstot Mārtiņa Freimaņa piemiņas vietas un baudot radošo gaisotni Aizputē (arī 

Mārtiņa Santa vīna darītavā). Pārsteigumu pilns ir brīnišķīgās Apriķu baznīcas apmeklējums, bet 

Padures muižas kungu namam ir ne tikai savs stāsts, bet arī īpašs cienasts. Ceļojuma beigās – Ineses 

mājas kūkas kā īsts mākslas darbs! 

 
   

1. diena, 14. septembris – sestdiena 
Pastaiga pa Jaņa Rozentāla taku Saldū. Saldus ir gleznotāja Jaņa Rozentāla 
pilsēta. Mākslinieks dzimis netālu no pilsētas, savukārt vēlāk kādu laiku tur 
dzīvojis un gleznojis. Tieši tāpēc viņa klātbūtne pilsētā sajūtama teju ik uz 
soļa. Atraktīvi veidotā pastaigu taka interesentus izved pa mākslinieka 
gleznošanas vietām Saldus pilsētā. Jums būs iespēja aplūkot vietas, kas 
attēlotas gleznās, un iepazīt Saldu no cita skatu punkta! Maršruts vijas 
lejup pa Striķu ielu, caur veco tirgus laukumu, gar baznīcu, tālāk gar 
gleznainajiem Cieceres upes krastiem… Veidosim arī “dzīvo gleznu”!  
Kazdangas pils un muižas komplekss daudzās paaudzēs piederējusi ļoti 
bagātiem un politiski ietekmīgiem Kurzemes baroniem Manteifeļiem. 
Kazdangas pili klasicisma stilā 19. gs. sākumā cēla slavenais Rietumeiropas 
arhitekts J. G. Berlics. Ap Kazdangas pili iekārtots parks, kas veidots 19. gs. 
sākumā kā ainavu parks ar dažādām pastaigu takām, atsevišķu celiņu, soliņu 
un tiltiņu sistēmu. Šobrīd Kazdangas parks pēc platības (196 ha) ir viens no 
lielākajiem un dendroloģiski bagātākajiem Latvijas muižu parkiem.  
Grupas kopējās pusdienas. 
Komplekso pusdienu piedāvājums (vista, salāti, dzēriens, saldais ēdiens). 
Aizpute ir viena no vecākajām Latvijas pilsētām. Tā atrodas Tebras upes 
krastā, un tās vecpilsētas apbūve iekļauta Eiropas Kultūras mantojuma 
sarakstā. Mūsdienās tajā valda radoša gaisotne. Pilsēta pārsteidz ar namu sienu 
gleznojumiem, zīmējumiem logos, flīžu sienu, daudzveidīgām skulptūrām. 
Aizpute ir arī mūziķa Mārtiņa Freimaņa dzimtā pilsēta… 
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“Liepājas simfoniskais orķestris ir spoža dzintara lāse, kas no 
Liepājas atmirdz pasaulē.” (Eksprezidents Raimonds Vējonis) 

Koncerts „Mežragu zelts dzintarā” Liepājas „Lielajā dzintarā”. 
Piedalās: 
Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mežradznieki 
Latvijas Nacionālās operas un baleta mežradznieki 
Sinfonietta Rīga mežradznieki 
Liepājas Simfoniskā orķestra mežradznieki 
Guntis KUZMA (diriģents) 
Ivars ĪJABS (koncerta vadītājs, Eiroparlamenta deputāts, bijušais Liepājas 
Simfoniskā orķestra mežradznieks) 
Programmā: 
Ežēns BOCA, Volfgangs Amadejs MOCARTS, Johanness BRĀMSS, Ennio 
MORIKONE, Fredijs MERKŪRIJS, Rodžers HĀRVEJS, Deivids ARNOLDS 

Biļetes: pieaugušajiem – 5 EUR, 
skolēniem, studentiem, invalīdiem, pensionāriem – 2 EUR. 
Lūdzam par biļeti samaksāt, piesakoties ekskursijai! 
 
 

2. diena, 15. septembris – svētdiena  
 

Brokastis viesnīcā. 
Apriķu luterāņu baznīca pamatoti tiek uzskatīta par Kurzemes sakrālās 
mākslas pērli, jo tās iekštelpu krāšņums paliek atmiņā ikvienam 
apmeklētājam. Baznīca tiek dēvēta par Kurzemes baznīcu lepnumu, jo 
vēstures materiāli liecina, ka Apriķu baznīcas būvdarbos piedalījušies kuršu 
mālderi, vietējie namdari un kokgriezēji. Baznīcas interjers ir viens no 
izcilākajiem baroka un rokoko stila paraugiem Latvijā. Kungu loža, kancele, 
ērģeļu luktas, ērģeles, altāris, biktssols veido vienotu ansambli  – 
koktēlniecības meistardarbu.  
Aizputes vīna darītavas apmeklējums. Labs vīns vislabāk jūtas labā un 
pamatīgā vīna pagrabā. Tāpat kā dimanti vēl nav briljanti, arī Santa ģimene 
ik gadu slīpē savas receptes un gatavošanas tehnoloģijas. Vīndari apveltīti 
ar kaislību pēc perfekcijas un jaunatklājumiem, ar cieņu pret pagātni un 
tradicionālajām dzērienu gatavošanas metodēm. Santu ik gadu turpina 
iedvesmot gan vīna konkursos saņemtās atzinības, gan nozares speciālistu 
un vīna baudītāju uzslavas. 
Uz vietas būs iespējams iegādāties kādu no vīniem! 
Padures muižas kungu māja ir skaistākā klasicisma ēka Latvijā, kura 
noteikti ir jāapskata! Tajā saglabājušies zīmējumi uz sienām, visas durvis, 
logi, astoņas krāsnis, kāpnes un grīdas. Pie muižas ir saglabājies vēsturiskais 
parks ar 180 gadus vecu liepu aleju un romantisku puķu vāzi, kas ir ideāla 
skaistām fotogrāfijām. Tā ir skaistākā apskates vieta Kuldīgas novadā!  
Ekskursija muižā saimnieka vai gida pavadībā, kurā uzzināsiet par muižas 
vēsturi, saglabātajām vērtībām, stāstus no muižas dzīves un nākotnes 
plānus.  
Baudīsim arī Muižkunga zupu! 
Pēc ciemošanās pie paša muižkunga Padures muižā apmeklēsim un 
nobaudīsim Ineses trīs veidu kūkas! Iespēja iegādāties kurzemnieku 

labumus. 

 
Atgriešanās – Cēsīs ap pl. 21; Valmierā 21.30; Smiltenē 22.00. 

 



Ceļazīmes cena 80 EUR / bērniem līdz 15 gadiem 75 EUR 
Papildu vieta autobusā 30 EUR. Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 20 EUR 

Nepieciešami ērti un labi iestaigāti 

ceļojuma apavi! 

Uzmanību! Programmā var būt izmaiņas saistībā ar 
neparedzētiem apstākļiem. 
 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti –  
derīga pase vai ID karte. 

 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā 

un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu 

ietvaros nodokļu un nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu 

apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu 

sniedzēja.  
 

 

Balt-Go informē, ka brauciena laikā 

tiks filmēts un/vai fotografēts un foto/video var 

tikt izmantoti publicitātei. 

 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI pa tālr. 27775764; 27661174, balt-go@balt-go.lv, 

personīgi „Balt-Go” birojos Rīgā, Cēsīs, Raunā vai Valmierā 
 

 

 

Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma noteikumiem: www.baltgo.lv/lv/klienta-
ligums. Vienojoties ar “Balt-Go”, iemaksu grafiks var būt citādāks. 

 
 

Atsakoties no ceļojuma vēlāk nekā 30 dienas pirms brauciena, klients zaudē visu 
iemaksāto summu. Samaksātos līdzekļus var pāradresēt citai personai, kura 

vēlas doties minētājā ceļojumā. 

piesakoties līdz  
30.08.2019. 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

25 EUR + 
koncerta 

biļete 

atlikusī summa 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

 viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā 

 ekskursijas vadītāja pakalpojumi 

 brokastis 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 

 Pa Jaņa Rozentāla taku Saldū – 1 EUR no 
personas 

 Kazdangas pils un muižas komplekss – 

 1,10 EUR  

 Pusdienas – 3,80 EUR 

 Aizputes vīnu ekskursija un degustācija – 
3,50 EUR no personas 

 Biļetes koncertam „Lielajā dzintarā”: 
Pieaugušajiem – 5  EUR, 
skolēniem, studentiem, invalīdiem, 
pensionāriem – 2  EUR 

 Apriķu luterāņu baznīca – ziedojumi 

 Ekskursija Aizputē – 1 EUR 

 Padures muiža un pusdienas –  4 EUR 

 Ineses kūkas – 5 EUR 

 * cenas orientējošas (tūrisma objektu saimnieki tās var 

mainīt, mūs nebrīdinot). Tās tiks precizētas mēnesi 
pirms brauciena. 

 Brauciena laikā par papildu maksu var tikt piedāvāti 
vēl citi objekti un maltītes. 
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