
 

 

 

 

 

 

Viļņa un Kaziukas svētki  
Sestdiena, 2.03.2019 

  Cena 32 EUR/ bērniem līdz 15 gadiem: 26 EUR 
Grupas vadītāja: Sarmīte Eglīte 

Izbraukšana: pl. 4.55 no Smiltenes;  5.25 no Valmieras; 6.00 no Cēsīm 
Amatnieki šo svētku laikā piedāvās savus vislabākos darinājumus un tirdziņa viesi varēs nobaudīt nacionālos 

gardumus. Viļņas pilsētas ekskursija. 
   

     Viļņas vecpilsēta 
 

 Pastaigāsimies pa vecpilsētas šaurajām ieliņām, lai izjustu tās seno garu. 
Apmeklēsim svētvietu, uz kuru dodas svētceļnieki no visas pasaules – 
Aušras vārtu kapelu ar Jaunavas Marijas svētbildi, Viļņas katedrāli ar svētā 
Kazimira kapelu, Prezidenta pili, Viļņas universitātes ansambli, gotikas pērli 
Sv. Annas baznīcu. 

     Kaziukas svētki 
 Ikgadējie Kaziukas svētki pulcē vecpilsētas ieliņās ļaudis,  kuri vēlās 
apmeklēt vienu no vecākajiem gadatirgiem Eiropā. Šajos svētkos var sastapt 
amatniekus no visas Lietuvas un tās kaimiņzemēm - Polijas, Baltkrievijas un 
Latvijas. Te tiek piedāvātas vislabākās preces un nacionālie gardumi. 
Tirgotāji tic, ja veiksies tirdzniecība šajos svētkos, tad veiksies visu gadu. 
Svētkos par līksmību gādā arī ielu muzikanti un folkloras ansambļi! 
Svētku vietā iesakām nobaudīt dažādus tradicionālos lietuviešu ēdienus. 

     Užupis 
Neatkarīgā Viļņas mākslinieku „Republika” ar savu himnu,                                                                                         
satversmi, prezidentu, bīskapu un savu    aizgādni „Pārupes Eņģeļi”.                                                                                                                                        
Tā salīdzināma ar Parīzes Monmartru vai Kopenhāgenas Kristiāniju.                                                                                                          
Neparastas ceļa zīmes, mākslas galerijas, grafiti, mājīgas kafejnīcas,                                                                                                                
veikaliņi veido šī īpašā kvartāla auru. 
 
Atgriešanās Cēsīs ap pl. 23.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceļazīmes cena 32 EUR/ Bērniem 26 EUR   Papildus vieta autobusā 10 EUR.   

 
Uzmanību! Programmā var būt izmaiņas saistībā ar 
neparedzētiem apstākļiem! 
 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

 viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā 

 ekskursijas vadītāja pakalpojumi 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

Papildu vieta autobusā 10 EUR. 
* cenas orientējošas (tūrisma objektu saimnieki tās var mainīt, 

mūs nebrīdinot). Tās tiks precizētas pirms brauciena. 

 Brauciena laikā par papildu maksu var tikt 

piedāvāti vēl citi objekti un maltītes. 



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  
{15.02.2019.} 

10 EUR atlikusī summa 

mailto:balt-go@balt-go.lv
http://www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums

