
 
 

 

 

 
Atvasara Sanktpēterburgā 

STRŪKLAKU SVĒTKI PĒTERHOFĀ! 

19.09 – 22.09.2019. 
Ceļazīmes cena 255 EUR/ 240 EUR bērniem līdz 15 gadiem + vīza 

Ekskursijas vadītājs Edvīns Kamoliņš 
 

Ienirsim zelta lapu lietū „ziemeļu Venēcijas” parkos un kanālos. Apmeklēsim impēriskās vērienīgās vēsturiskās 

celtnes granītā kaltās Ņevas upes krastos. Ceļojums saules zīmē – Pēterhofas strūklaku zeltītie tēli: diskobols, 

strēlnieks un amazones... Istaba no tīra saules akmens –dzintara Carskoje Selo... Spožie tirgotavu skatlogi un 

diennakts grāmatu veikali... Izcils garīgums un prātam neaptverami cilvēkresursi metropolē, kas dzimusi Pētera I 

laikā. Iespaidu kokteilis!   

1. diena – 19. septembris, ceturtdiena 
 

Izbraukšana pl. 5:00 Cēsis, pl. 5:40 Valmiera, pl. 6:00 Smiltene.  

Robežas Latvija – Krievija šķērsošana.  

Pleskavas Kremļa apskate. Ceļš līdz Sanktpēterburgai. 

Pilsētas apskates ekskursija pa Pēterburgu ar autobusu. Tilti un laukumi, 

četras galvenās katedrāles, plašie prospekti, pilsētas varenās ēkas –Ņevas 

krastmalas  pilis,  Petropavlovskas  cietoksnis,  Marsa  laukums,  Vasilija  

salas kolonnas, Pētera I nams.  

Iekārtošanās viesnīcā Sanktpēterburgā. 

2. diena – 20. septembris, piektdiena 
 

Brokastis viesnīcā.  

Ermitāža - Ermitāžu 1754. gadā dibināja Katrīna Lielā, un mūsdienās tas ir 

viens no pasaulē senākajiem muzejiem. Tajā atrodas lielākā gleznu kolekcija 

pasaulē, kā arī milzīga senlietu un dekoratīvās mākslas kolekcija. Vispasau-

les  slavu  muzejs  ieguvis  ar  unikālu  Rietumeiropas  mākslas  kolekciju 

Leonardo Da Vinči, Rafaela, El Greko, Rubensa, Rembranta, Velaskesa un 

citu izcilu autoru darbiem. 

Īzaka katedrāle - Zelta kupolu rotātā 19. gadsimta Svētā Īzāka katedrāle ir 

viena no Sanktpēterburgas slavenākajām apskates vietām; no tās apzeltīta-

jām platformām paveras brīnišķīgas ainavas uz pilsētu. Svētā Īzāka katedrā-

les augšdaļā atrodas apustuļu statujas, kas sargā šo celtni, savukārt plašās 

durvis rotā ainas no Bībeles. Katedrāles iekšienē - brīnišķīgi griestu glezno-

jumi, kuru autors ir Karls Brjulovs, kā arī Svētas Katrīnas kapela - 19. gad-

simta baroka un klasiskā stila hibrīds. Katedrāli Padomju laikā izmantoja kā 

ateisma muzeju; arī tagad tas kalpo kā muzejs, kurā aplūkojama 19. gadsim-

ta mākslas kolekcija. 

Pēterburgas kanāli,  grupas izbrauciens ar kuģīti! Nakts  pastaiga pa 

Ņevas prospektu: grāmatnīca, veikali, kafejnīcas. 
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3. diena – 21. septembris, sestdiena 
Brokastis viesnīcā.  

Rudens noskaņas Aleksandra Ņevska lavrā (klosterī)  un Nekropolē.  

Šeit atdusas daudzi ievērojami kultūras un gara darbinieki – Lomonosovs, 

Žukovskis, Dostojevskis, Gļinka, Musorgskis, Rimskis-Korsakovs, 

Čaikovskis. Pusdienas klostera kafejnīcā vai tās tuvumā.  

No plkst. 18.00 -  pusnaktij Pēterhofa –Strūklaku pilsēta (173 strūklakas, 

4 kaskādes) atrodas 29 km no Sanktpēterburgas, Somu jūras līča dienvidu 

krastā. Tajā ietilpst 18.-19.gs. pils un parku ansamblis - savulaik cara 

ārpilsētas rezidence. 

Grandiozs lāzeru un gaismas, mūzikas šovs - sezonas noslēgums. Tikai 

vienu reizi gadā ir iespēja redzēt šo burvīgo, unikālo šovu: pēc tumsas 

iestāšanās Lielās Pēterhofas pils pagalmā klasiskās mūzikas pavadījumā 

greznās strūklakas tiek ieslēgtas! Daudzkrāsaino dūmu mākoņi, kā arī 

grandiozs salūts, kas debesis izrotā ar ziediem un citām figūrām. Dāmas un 

kungi ietērpti senos kostīmos dejo klasiskās mūzikas pavadījumā. 2019.gadā 

galvenie vakara varoņi rādīs neparastu un košu uzvedumu.. 

Atgriešanās viesnīcā ap 1 naktī......  

4. diena – 22. septembris, svētdiena 
Brokastis viesnīcā.  

Carskoje selo – Katrīnas pils. Runā, ka būvējot Katrīnas pili, slavenais 

itāļu arhitekts Rastrelli trenējies Ziemas  pils  celtniecībai.  Pilī  atradās  

Prūsijas  karaļa  dāvinātā Dzintara istaba, kura mistiskā kārtā ir pazudusi bez 

pēdām. Šobrīd apskatāma krievu meistaru atjaunotā Dzintara istaba. Iziesim 

cauri Zelta anfilādei, kurai nav analogas Eiropā.  

Mājupceļš.  
 

Ceļazīmes cena 255 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 240 EUR + vīza 

Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā – 100 EUR, papildus vieta autobusā 70 EUR 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
LR pilsoņa pase. 
 

!!! Pases, kas izdotas līdz 2007. gada 19. novembrim 

(beztermiņa un izdotās uz 50 gadiem), ceļošanai nav 

derīgas! 
 

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, attēlus var izmantot publicitātes vajadzībām! 
 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI pa tālr. 27775764; 27661174, balt-go@balt-go.lv, 

personīgi «Balt-Go» birojos Rīgā, Cēsīs, Raunā vai Valmierā 
Piesakoties, avansa maksa 

jāveic 5 dienu laikā 
 

otrā iemaksa  

līdz 12.06.2019. 

trešā iemaksa  

līdz 12.07.2019. 

 

līdz  

12.08.2019. 

 

50 EUR no personas 60 EUR no personas 60  EUR no personas atlikusī summa 
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 60 dienas pirms brauciena, klients zaudē 20% no ceļazīmes summas, 59–30 dienas – 40% no ceļazīmes 

summas, vēlāk nekā 30 dienas pirms brauciena – visu summu. Iemaksātos līdzekļus var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties 

minētājā ceļojumā.  

Ceļojuma cenā iekļauts: 

• viena vieta komfortablā tūristu klases              

autobusā 

• visas naktis viesnīcās ar brokastīm 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi 

Papildu izmaksas  – pēc izvēles (2018. gada cenas): 

 Krievijas vīza ar apdrošināšanu – 80 EUR 

Dokumentu iesniegšana vīzas izgatavošanai līdz 

30.08.2019.Nepieciešams pases orģināls, 1 foto 3,5 

cm x 4,5 cm, uz balta fona, sejas tuvplāns 80 %. 

Birojā jāaizpilda anketa.  

 Ermitāža – 1000 RUB 

 Īzaka katedrāle – 550 RUB 

 Izbrauciens ar kuģīti pa Ņevu – 600 RUB 

 Aleksandra Ņevska lavra – 350 RUB 

 Pēterhofas strūklaku parka apmeklējums un šovs – 

ieejas biļete tiks precizēta 

 Katrīnas pils + parka apmeklējums – 700+120 RUB 

(iekļauts gids krievu valodā) 
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