
 

 

 

 

 

 

Dabas un lauku bagātības. Brauciens ar 

Baložu kūdras bānīti. 
Sestdiena, 27.07.2019. 

 Cena 26 EUR / bērniem līdz 15 gadiem 23 EUR  
Izbraukšana pl. 7.30 no Smiltenes, pl. 8.00 no Valmieras, pl. 8.40 no Cēsīm 

 
No Riekstukalna varēsim saskatīt gan Rīgas torņus, gan Baldones un tuvāko kaimiņnovadu 
zaļos pakalnus. Uzzināsim interesantus faktus par kūdras dzelzceļa vēsturi, bet stāsta gaitā 
nonāksim mūsdienās, kur atdzimst vēsture un unikāls industriālais mantojums. Apmeklēsim 
mākslinieku ģimeni, kas savās lauku mājās rada gleznas un dabīgu kosmētiku, izmantojot 

kazas pienu. 
  

Baložu kūdras bānītis 
 

Kūdras pārvadāšanai paredzētie šaursliežu dzelzceļi ir daļa no Latvijas 
unikālā industriālā mantojuma. Agrāk to Latvijā bija vairāk nekā trīsdesmit, 
šobrīd atlikuši tikai vienpadsmit. Baložu kūdras dzelzceļš ir vienīgais no 
tiem, kas atvērts apmeklētājiem kā muzejs. 

 Izbrauksim ar unikālo kūdras bānīti! 

 Gleznas un dabīgā kosmētika KAZAS LAUKOS 
Mākslinieku ģimene savās lauku mājās rada gleznas un dabīgu kosmētiku. 
Rita Pranča glezno un no dabai draudzīgām izejvielām gatavo ārstnieciskus 
skaistumkopšanas produktus – dažādas ziepes, skrubjus, vannas bumbas, 
ķermeņa sviestus, lūpu balzamus, dezodorantus un šampūnus. Visi 
kosmētikas produkti ir roku darbs. Pašu lauku kazu piens ir sastāvdaļa 
vairākumam produktu. 
Andrejs Bovtovičs glezno dabas ainavas un portretus. Pie viņa var pasūtīt arī 
ko tādu, kas piestāvētu tieši jūsu interjeram. 
Andreja un Ritas radītos produktus iespējams iegādāties, viesojoties 
mākslinieku mājās. 

 Pusdienu pauze Baldonē 
 

 Baldones pilsēta un sajūtu taka 
Sajūtu taka izveidota 2018. gadā Baldones novadu svētku laikā, pateicoties 
Baldones iedzīvotāju iniciatīvai un darbam. 
Šī taka simbolizē ceļu, ko cilvēki veikuši, lai atgūtu veselību, – gan tiešā, gan 
pārnestā nozīmē. Garais ceļš pretim veselībai ir bijis dažāds – sērūdens 
peldes, dūņu vannas un masāžas, pastaigas Baldones priežu mežos. Sajūtu 
taka simbolizē Baldones dabas bagātības, kas palīdzējušas slimajam tapt 
veselam!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



Taka ejama basām kājām, lēnām izbaudot ik solīti, ļaujot dabas spēkam 
dziedēt. 
 

Riekstukalna skatu tornis 
Tornis atrodas vienā no Riekstukalna jaunākajām nogāzēm, vietā, kur 
paveras unikāla Latvijas dabas un arī galvaspilsētas ainava – ir iespējams 
labi redzēt Rīgas nozīmīgākās augstceltnes, kā arī Baldones un tuvāko 
kaimiņu novadu zaļos pakalnus. Ikdienā steidzīgie šeit var rast mieru un 
klusumu, ko sniedz ne tikai Latvijas bagātīgās dabas ainava, bet arī putnu 
čalas un svaigais meža gaiss. 
 
Atgriešanās – ap pl. 20.00 Cēsis, 20.30 Valmiera, 21.00 Smiltene. 

 
 

 

 
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.  
 

Sēdvieta autobusā tiek piešķirta pieteikšanās un avansa iemaksas/pilnas ceļojuma apmaksas secībā.  

«Balt-Go» patur tiesības sasēdināt kopā tos ceļotājus, kas autobusā sēž pa vienam un nevēlas piemaksāt par papildvietu. 

«Balt-Go» informē, ka brauciena laikā tiks filmēts un/vai fotografēts un foto/video var tikt izmantoti 

publicitātei. 

 

Grupas lielums 20–40 personas (autobusa lielumu iespējams precizēt, zvanot uz «Balt-Go» biroju 

aptuveni nedēļu pirms brauciena) 

 

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  
12.07.2019. 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

10 EUR 
Avansa maksa 

jāveic 5 dienu 

laikā no 

pieteikšanās brīža. 

atlikusī summa 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

• Baložu kūdras bānītis – 2,5 EUR no personas 

• Ciemošanās saimniecībā “KAZAS 

LAUKOS”–  2,5 EUR no personas 

• Ekskursija Baldonē vietējā gida pavadībā –  

1 EUR 

• Pusdienas – 6 EUR no personas 
• Brauciena laikā par papildu maksu var tikt piedāvāti vēl 

citi objekti un maltītes. 
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