
 

 

 

 

 

 

Gaismas festivāls Pakrojas muižā 
Sestdiena, 5.01.2019 

  Cena 25 EUR/ bērniem līdz 15 gadiem: 21 EUR 
Ekskursijas vadītājs tiks precizēts! 

Izbraukšana pl. 8.50  no Smiltenes, 9.25 no Valmieras, 10.00 no Cēsīm 
 

Neparasts Ķīnas pūķu gaismas festivāls tepat Lietuvā, Pakrojas muižā. Priecāsimies par 20 
milzīgām gaismas laternu skulptūrā. Arī svētku tirdziņš. Ieskats pilsētā pie Nevēžas upes Lietuvā, 
kur savulaik dzīvojis Rainis. Lietuvas gardumu iegāde mājniekiem veikalā «Lidl».   

      Paņevežas pilsēta 
Neliels ieskats Paņevežu pilsētā. Raiņa māja. Leļļu teātris 
Pusdienu pauze Paņevēžā. 
Paņevēzas Lidl apmeklējums. 
 

Gaismu festivāls 
"Lielās Ķīnas laternas" Pakrojas muižā 

Lielākajā muižas kompleksā Lietuvā – Pakrojas muižā – būs apskatāmas 20 
Ķīnā darinātas gigantiskas zīda laternu skulptūras, festivālā tiks iedegts 40 
metrus garš pūķis, būs iespēja redzēt pandu dārzu, milzu flamingo un 
Pelnrušķītes karieti, izstaigāt briežu mežu un piedzīvot daudz spilgtu 
emociju.  
“Idejas pirmsākumi meklējami muižas vēsturē. Pēdējais muižas saimnieks 
barons fon Rops mēdza daudz ceļot, un viena no viņa iecienītākajām valstīm 
bija Ķīna. Tur viņš šāda veida festivālu piedzīvoja. Tāpēc mēs nospriedām, 
ka ir pienācis laiks šādu festivālu atvest uz Lietuvu,” stāsta Pakrojas muižas 
saimniecības vadītājs Vadims Ovcinko. 
 

Ieejas biļete 12 EUR (Biļetes nauda jāsamaksā piesakoties braucienam) 

     Brīvais laiks iepirkšanās priekiem veikalā LIDL 
 
Atgriešanās Smiltenē ap pl. 20.00, Valmierā ap 20.30. Cēsīs ap 21.00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceļazīmes cena 25 EUR   Papildus vieta autobusā 10 EUR.   

 
Uzmanību! Programmā var būt izmaiņas saistībā ar 
neparedzētiem apstākļiem! 
 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti! 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

• Festivāla biļete Pakrojā - 12 EUR 

pieaugušajiem/ 10 EUR senioriem 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. 

 



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. 

 

Grupas lielums 20-40 personas. 

 

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  
{02.01.2019.} 

10 EUR + 
izrādes biļete 

atlikusī summa 

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

