
 

 

 

 

 

 

Muižnieciska greznība Šauļos un 
ekskluzīva atpūta Vytautas 

Mineral SPA Birštonā 
16.02 – 17.02.2019 

         Cena 110 EUR/ bērniem līdz 15 gadiem: 100 EUR 
( Brauciens plānojas mazā grupā līdz 20 personām) 

Ekskursijas vadītājs Dace Sarkane 
 

 

Savām acīm lūkosim muižniecisku greznību Haima Frenkeļa villā – vienā no populārākajām 
kultūras tūrisma vietām visā Lietuvas ziemeļu daļā. Villā šobrīd ir apskatāma muzeja ekspozīcija 
„Provinces muiža un pilsēta XIX gs. vid. – XX gs. vid.”, kas atspoguļo bagātas muižas dzīvi, 
muižnieku sadzīvi, kultūras un mākslas intereses. Pēc muižas apskates dodamies uz Birštonu. 
Izbaudīsim auksto ziemas laiku ietinoties siltā halātā, jo ir pienācis laiks, ekskluzīvai atpūtai 
Birštonas kūrorta viesnīcā „Vytautas Mineral SPA“! Mājupceļā Alītas izslavētā šampanieša 
degustācija un ekskursija ražotnē, iepirkšanās prieki Kauņā. 
   

1. diena 16.februāris – sestdiena 
 

Izbraukšanas 6.50 no Smiltenes, 7.20 Valmieras, 8.00 no Cēsīm.  
Pauze Jelgavā ( iespēja nopirkt ko vakariņām, ja neapmeklējiet viesnīcas 
restorānu). Apmeklējam Haima Frenkeļa villu. Tikai paskaties, kāds 
skaistums! Skatu piesaista gan villas interjers, gan ārējais izskats. Villā 
ierīkota stilizēta, bagātas muižas dzīvi un sadzīvi atspoguļojoša ekspozīcija. 
Villai apkārt parks ar īpaši greznu strūklaku, parkā katru vasaru notiek 
festivāli, izstādes, muzeju nakts pasākumi. 

 
Iekārtošanās viesnīcā Birštonā 
 

Cenā iekļauts viesnīcas ūdens un saunu centra apmeklējums 
(darba laiks no 8:00-22:00). 
Minerālūdens baseins ar zemūdens masāžu un ūdens kaskādi 
Sporta baseins (20 m garumā) 
Burbuļvanna 
Bērnu baseins 
Himalaju sāls sauna: attīra ādu un aktivizē asinsriti 75 ° C 
Vytautas minerālūdens sauna: gaisā esošie sāļi attīra elpošanas kanālus, 
aktivizē asinsriti, atslābina muskuļus, saunas mitruma līmenis 98 % 
Dabīgo zāļu sauna: ieelpojot un caur ādu tiek uzņemtas dabīgās zāļu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



ārstnieciskas īpašības 75 ° C  
Tvaika pirts: attīrās āda, attīra elpošanas kanālus, āda kļūst gludāka un 
mīkstāka 

Par papildus maksu iespējams pieteikt bagātīgas zviedru galda vakariņas 
viesnīcas restorānā 
Vakariņu maksa 17 EUR ( maksa jāveic pirms brauciena) 
 
 

2. diena 17. februāris – svētdiena  
 

Brokastis.  

Alitas izslavētā dzirkstošā vīna degustācija un ekskursija ražotnē. 
Degustēsim 5 dzērienus ( 2 dzirkstošie vīni, 3 stiprinātie dzērieni) 
Brīvais laiks, lai nodotos iepirkšanās priekiem. Palūkosimies uz Baltijā 
augstāko akvāriju, kas ierīkots iepirkšanās centrā MEGA. 
Brīvais laiks, lai ieturētu pusdienas. 
 
Atgriešanās Cēsis ap pl. 22:00 
 

 

 

 

 

 

Ceļazīmes cena 110 EUR/ bērniem līdz 15 gadiem: 100 EUR 
Papildus vieta autobusā 30 EUR.  Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 45 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. Iemaksāto summu var pāradresēt citai 
personai, kura vēlas doties minētājā ceļojumā 

 

piesakoties līdz  
{1.02.2019.} 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

25 EUR atlikusī summa 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

 viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā 

 ekskursijas vadītāja pakalpojumi 

 nakšņošana Vytautas Mineral SPA 

 SPA zonas apmeklējums līdz 22:00 

 brokastis 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

 Ekskursija ar vietējo gidu Haima Frenkeļa 

villā– 4  EUR 

 Eksursija Alitas dzirkstošā vīna ražotnē + 

degustācija – 14 EUR 

 Vakariņas viesnīcā – 17 EUR ( pēc izvēles) 

* cenas orientējošas (tūrisma objektu saimnieki tās var mainīt, mūs 

nebrīdinot). Tās tiks precizētas mēnesi pirms brauciena. 

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