
 

 

 

 

 

 

Avārijas brigādes parks 
Trešdiena, 3.07.2019. 

 Cena 25 EUR / bērniem līdz 15 gadiem 22 EUR 
Grupas vadītāja – Inga Zariņa 

Izbraukšana pl. 7.00 no Smiltenes, pl. 7.30 no Valmieras, pl. 8.10 no Cēsīm. 
 

Apmeklēsim Latvijā vienīgo kustīgo dinozauru taku, latviešu rakstnieku stāstu taku, spēļu pilsētiņu, virvju 
trasi, radošās darbnīcas – satiksim dinozaurus, iemīļotos multfilmu varoņus, rūķus, princeses, velniņus un 
citus pasaku tēlus jaunajā izklaides parkā "Avārijas brigāde"!   

Šūpoļu parks Ķeipenē 
 

Ķeipenes šūpoļu parks ir unikāla atpūtas un apskates vieta. Te atrodas Latvi-

jā augstākās šūpoles un arī visvairāk šūpoļu vienuviet. Parkā izvietotas šūpo-

les, kam doti simboliski nosaukumi: "Milžu šūpoles" ar virvēs iekārtu laivu, 

kuru augstums ir 11m, "Ritenis", "Norvēģu rats", "Laimes aplis", "Vālodzes 

šūpulītis" u.c. Skatāmas arī metālmākslinieku radītās vides instalācijas. 

Izklaides parks "Avārijas brigāde" 
Jūs aicina lielākais tematiskais izklaides parks Baltijā! Pilsētiņā ir gan spēles, 

gan populārās multfilmas tēli, gan radošas darbnīcas. Varbūt izdosies 

sadraudzēties ar dinozauriem un kāds no tiem pat atļaus uzrāpties mugurā, 

jo apmeklēsim Latvijā vienīgo kustīgo dinozauru taku. Drosmīgajiem 

dinamiskāki, mazajiem klasiskāki karuseļi. 

Latviešu rakstnieku stāstu taka, virvju trase, interaktīvais akvārijs. Baudīsim 

asākas izjūtas, traucoties pa kameru šļūkšanas trasi, cīnoties lāzertaga 

laukumā. Kas ir velokarts, ūdensspilvens un lecamspilvens? To uzzināsiet, ja 

dosieties līdzi! 

 
Atgriešanās Cēsīs ap pl. 18.30, Valmierā pl. 19.00, Smiltenē pl. 19.30 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceļazīmes cena 25 EUR / bērniem 22 EUR  

Papildu vieta autobusā 10 EUR. 

 
Uzmanību! Programmā var būt izmaiņas saistībā ar 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā, 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi. 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 

• Šūpoļu parks – 1 EUR no personas 

• Izklaides parka „Avārijas brigāde” biļete – 12 
EUR  

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

 



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 autobusā. 

“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.balt-go.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 var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties 
minētājā ceļojumā 
 

 

 

piesakoties līdz  
19.06.2019. 

(2 nedēļas pirms brauciena) 
Avansa maksa 

jāveic 5 dienu 

laikā no 

pieteikšanās brīža. 

atlikusī summa 
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