
 

 

 

 

 

 

Mums, dāmas! Izrāde «Māsa Kerija» 
Alūksnes Kultūras centrā 

Sestdiena, 9.03.2019 
  Cena 24 EUR/ bērniem līdz 15 gadiem: 21 EUR 

Ekskursijas vadītājs Sarmīte Eglīte 
                Piesakoties jāveic maksa par teātra biļeti!               

Izbraukšana pl. 9.00  no Cēsīm, 9.45 no Valmieras, 10.15 no Smiltenes 
 

Sieviešu dienas noskaņās izbaudīsim pirmās Alūksnes pavasara dvesmas. Pēc ekskursijas 
apmeklēsim  mūzikas un dejas izrādi “Māsa Kerija”.  
Apstāsimies Lejasciemā – vietā, kur Gauja uzņem virzienu uz jūru, kur iepazīsimies ar Lejasciema 
stāstiem, uzzināsim par Annas Sakses pasakām veltīto Ziedu taku un daudz ko citu.   

      Lejasciems- ekskursija gida pavadībā,  Annas Sakses 
pasakas "Ziedu takā"                                                                                                                                                 
 

Lejasciema pagastā brīvi varētu izvietot tādas Eiropas valstis kā Vatikānu, 
Monako, Sanmarino, Lihtenšteinu un Gibraltāru, un tad vēl paliktu kāds 
stūrītis pašiem.  
Lejasciems ir tā vieta, kur Gauja satiekas ar Tirzu, kur satiekas pļavas, 
zemienes un pakalni. Te Gauja savā tecējumā sasniedz vistālāko austrumu 
punktu un, kā vēsta teikas, pamazām uzņem "pareizo" virzienu uz jūru. 
Te ir nākusi pasaulē viena no Eiropā pazīstamākajām latviešu autorēm- 
Zenta Mauriņa, vidusskolas absolventu vidū bijusi rakstniece Anna Sakse. 
Ekskursija ar vietējo gidu. 

      Brīvais laiks pusdienām 
Kafejnīca “Cepurīte”.  

     Ekskursija pa Alūksni 
Alūksne ir visaugstāk esošā Latvijas pilsēta, kas atrodas aptuveni 200 
metrus virs jūras līmeņa. Tās augstākais punkts ir Tempļa kalns, kuru arī 
apskatīsim, kā arī redzēsim citas ievērojamas pilsētas vietas.  
Ekskursija ar vietējo gidu. 

        MĀSA KERIJA / mūzikas un dejas izrāde 
 

2019. gadā aprit tieši 40 gadi, kopš dienas gaismu uz skatuves, skaņu platē 
un videofilmā piedzīvoja Raimonda Paula un Jāņa Petera kopdarbs MĀSA 
KERIJA  - pēc Teodora Dreizera romāna motīviem veidotais stāsts par 
jaunu meiteni, kas dodas uz lielpilsētu ar sapni kļūt par aktrisi. 

18 EUR (8 rinda) 

18 EUR ( 9 rinda) 

15 EUR ( 14 rinda) 
Atgriešanās Smiltenē ap pl. 20.00, Valmierā ap 20.30. Cēsīs ap 21.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



Ceļazīmes cena 24 EUR   Papildus vieta autobusā 10 EUR.   

 
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. 

 

Grupas lielums 20-30 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  
{21.02.2019.} 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

10 EUR + 
izrādes biļete 

atlikusī summa 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

 viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā 

 ekskursijas vadītāja pakalpojumi 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

 Lejasciems- ekskursija gida pavadībā - 1 EUR  

 Ekskursija pa Alūksni  -  2 EUR  

 Izrādes biļete  – 18 EUR vai 15 EUR 

* 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. 
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