
 

 

 

 

 

 

Kuršu kāpa 
17.08 – 18.08.2019 

         Cena 87 EUR/ bērniem līdz 15 gadiem: 77 EUR 
Ekskursijas vadītājs Sarmīte Eglīte 

Izbraukšanas 5.20 no Smiltenes, 5.50 Valmieras, 6.20 Cēsis,  

 
Caur vēju pilsētu Liepāju uz Lietuvas piekrasti. Palanga ar Dzintara muzeju un vasaras rosīgo 
dzīvi. Delfīnu šovs, Kuršu kāpa. Jodkrante un Raganu kalns. 
   

1. diena 17. augusts– sestdiena 
Liepājas pilsētas apskate. 
Liepāja tiek dēvēta par pilsētu, kurā piedzimst vējš. ... Apskatīsim to… 
Katrs gadalaiks iekrāso Liepāju citādu un izceļ ko citu. Vasara reibina ar 
liepziedu smaržu un vilina ar sakarsušajām pludmales smiltīm, 
Ziemassvētku laikā Liepāja pārtop par pasaku ar kārdinošiem piparkūku 
namiņiem, gaismas eņģeļiem pilsētas ielās un Ziemsvētku tramvaju, kurā 
ikkatrs brauciens ir kā mazi svētki. Rudens ir laiks, kad varam baudīt pirmās 
vētras pludmalē un priecāties, kā jūra atmaigst saulainajās dienās. Laiks, 
kad ļauties kultūras baudījumam, satikties ar draugiem kādā omulīgā 
kafejnīcā vai ietīties siltā šallē un doties pastaigā pa rudens vēju izpūsto 
pilsētu. 
Pēc pilsētas iepazīšanas vietējā gida pavadībā brīvais laiks pusdienām. 
Palanga un Dzintara muzejs. 
Palanga vasaras sezonā ir lielākais pludmales kūrorts Lietuvā.  
Apskatīsim Dzintara muzeju grāfa Tiškēviča ziemas pilī ar unikālo dzintaru 
kolekciju, kur vienam no senākajiem dzintariem ir vairāk nekā 1000 gadu, 
savukārt ap pili izveidots botāniskais dārzs ar daudzām priežu sugām. 
 
Brīvais laiks  pastaigai, kura laikā iesakām apmeklēt:  
 -  Jūras tilts jeb Palangas mols dažkārt tiek uzskatīts par neoficiālu 
Palangas simbolu. Tas stiepjas jūrā 470 metru garumā. Tam ir interesanta 
"L" veida forma. 
 - J. Basanavičus gatve – vietējā Brodveja. Gājēju ielas abas malas nosētas 
ar krodziņiem un kafejnīcām, suvenīru un saldumu tirgotavām. Tā ir īsta 
izklaižu paradīze. 
Pārbrauciens uz Klaipēdu. 
Naktsmītnes Klaipēdā. 
Vakarā brīvais laiks,lai dotos pastaigā pa Klaipēdas vecpilsētu un 
iegrieztos kāda omulīgā krodziņā. 
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2. diena 18. augusts – svētdiena  
 

Brokastis.  

Prāmis uz Kuršu kāpu. 
Kuršu kāpa. 
Kuršu kāpa ir šaura ap 100 km gara un 0.4-4 km plata smilšu strēle, kas 
iestiepjas Baltijas jūrā, savienojot Lietuvu ar Kaļiņingradas apgabalu. 
Dosimies izbaudīt to.  
Zaļajos džungļos aiz Juodkrantes, šķiet, pārceļamies uz zauru laikiem. 
Varbūt no tiem laikiem te arī saglabājušies briesmīgie kormorāni – putni, 
kas aiz sevis atstāj pliku un nokaltušu  
Pārnidas kāpa un Nida. 
Saules pulkstenis Pārnidas kāpā.  
Nida -  omulīgs un gleznains Kuršu kāpas ciems, kādreizējā zvejnieku 
paradīze. 
Raganu kalns. Te mīt raganas, velni, pūķi, princeses, lietuviešu folkloras tēli.  
Jodkrantē redzēsim, ka gandrīz pie katras mājiņas ir uzraksts- žuvis, 
iegādāsim vietējos gardumus arī mājiniekiem. 
Delfinārijs. 
Delfīnu šova laikā baudīsim elpu aizraujošus priekšnesumu, kurus delfīni 
izpilda kopā ar saviem treneriem. 
 
Atgriešanās Cēsis ap pl. 00:00, Valmierā 00.30, Smiltenē 1.00 

Ceļazīmes cena 87 EUR/ bērniem līdz 15 gadiem: 77 EUR 
Papildus vieta autobusā 30 EUR.  Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 30 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 
 

piesakoties līdz  

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

 viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā 

 ekskursijas vadītāja pakalpojumi 

 brokastis 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 

 Liepājas gids – 3 EUR 

 Dzintara muzeja apmeklējums – 4 EUR 

pieaugušajiem. 2 EUR senioriem un 

skolēniem 

 Delfīnu šovs – 9 EUR pieaugušajiem/ 4,5 

EUR bērniem un skolēniem 

                                                                         

 

* 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. 

 

mailto:balt-go@balt-go.lv


 
 

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  
 

{1.08.2019.} 
(2 nedēļas pirms brauciena) 

25 EUR atlikusī summa 

http://www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums
http://www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums

