
  Tūrisma un transporta 
kompānija 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

tālr.: 27775764; 27661174 
balt-go@balt-go.lv  

www.baltgo.lv 

 
 

 Austrumprūsija Ziemeļpolijā 
23.–27. jūlijs, 2019.g.  

Ceļazīmes cena 235 EUR / bērniem līdz 15 gadiem 195 EUR 
Ekskursijas vadītāja Dace Sarkane 

 

Austrumprūsija un Mazūrija ir Polijas daļa, kas bagāta ar ezeriem – aptuveni 2000. Mēs apmeklēsim šī reģi-

ona skaistākās un ievērojamākās vietas – trīs valstu robežu, kur satiekas Lietuva, Polija un Krievija, Stanči-

ku tiltus, Hitlera bunkuru. Valdzinošā Sv. Ļipkas bazilika, Fromborka, Gdaņska, kas ir šī reģiona galvaspil-

sēta. Sopota – vasaras kūrorts. Paciemosimies kašubu reģionā, apmeklēsim apgāzto māju. Būsim Toruņā, 

Olštinā, Mikolajkos. Mūs sagaida viesmīlīgā Polija ar skaisto dabu, laipnajiem cilvēkiem, viesmīlīgajiem 

krodziņiem un vēl dzīvām atmiņām par Austrumprūsiju. 
 

 

1. diena – 23. jūlijs, otrdiena 
 

Izbraukšana: pl. 5.00 Smiltene, pl. 5.30 Valmiera, pl. 6.00 Cēsis, 

pl. 7.30 Rīga. Brauciens cauri Lietuvai. Pusdienu pauze Polijā.  
 

 Krievijas, Polijas un Lietuvas robežpunkts. 

 Ziemeļpolijas pakalni un aleju ceļi. Pastaiga virs koku 

galotnēm poļu gaumē pa vēsturiskajiem Stančiku 

dzelzceļa tiltiem (augstākie tilti Polijā, kas pārvērsti par 

gājēju promenādēm augstu virs mežainas upītes ielejas). 

 Gižicko – pilsēta Polijas ziemeļaustrumos. Pilsētiņa biezu 

mežu apkaimē izvietojusies uz šauras zemes strēles starp 

ezeriem. Pilsētiņas ģerbonis simboliski ataino reģiona 

bagātību – zivis. 

 Vilku midzenis – Hitlera bunkuri Gerložas mežos, kur 

Hitlers Otrā pasaules kara laikā uzturējās vairāk nekā 

800 dienas (15 PLN). 

Nakts Kentšinā.  
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2. diena – 24. jūlijs, trešdiena 
 

Brokastis viesnīcā. 
  

 Sv. Ļipka. Viens no skaistākajiem baroka arhitektūras 

pieminekļiem Polijā. Pēc leģendas, šajā vietā ap 

1300. gadu uz liepas, kas auga tajā vietā, kur tagad atrodas 

baznīca, parādījās Dieva Mātes figūra ar bērnu uz rokām. 

Klostera baznīcā neliels ērģeļmūzikas koncerts, brīnišķīgas 

ērģeles ar kustīgām Dievmātes un eņģeļa Gabriela 

figūriņām (10 PLN). 

 

 Fromborka – Kopernika pilsēta. Tur slavenais astronoms 

Nikolajs Koperniks strādājis 30 gadus. Fromborkā 

apskatāms Kopernika muzejs (8 PLN) un Fuko svārsts 

(6 PLN), bazilika (8 PLN), kurā 2010. gadā pārglabāts 

Koperniks. Iespējams nogaršot „Kopernika prjaņikus”, 

kas cepti, izmantojot 400 gadus senu recepti. 

 Gdaņska. Visvecākās rakstiskās ziņas par Gdaņsku datētas 

ar 997. gadu. Apmeklēsim pilsētas vēsturisko daļu – 

Galveno pilsētu (Główne Miasto). Karaļu ceļš: Neptūna 

strūklaka, Mariackas iela un zeltā rotātais Artusa nams, 

Motlavas upes krastmala ar suvenīru veikaliņiem un 

neskaitāmiem krodziņiem. 
 

 Sopota. Kūrortpilsēta pie Gdaņskas līča. Ziemeļu 

Montekarlo un garākais koka mols, kas sniedzas jūrā 

516 m. "Monciak" gājēju zona, kas stiepjas paralēli 

pludmalei. "Piedzērušos māja" – celta stilā, kas atgādina 

par spāņu arhitektu Antonio Gaudi (Sopotas mols – 

10 PLN). 

Nakts Gdaņskā. 

3. diena – 25. jūlijs, ceturtdiena 
 

Brokastis viesnīcā.  
 

 Szymbark. Kašubu dzīve, sadzīve un ne tikai. Īpašais 

galds un māja, savas notis un jautrā mūzika (ieejas maksa 

tiks precizēta). 

 

 Toruņa – omulīga pilsēta, kas slavena ar ievērojamiem 

arhitektūras pieminekļiem un ir Nikolaja Kopernika dzimtā 

vieta. Izstaigāsim UNESCO kultūras mantojuma sarakstā 

iekļauto Toruņas vecpilsētu, iepazīstot tās vēsturi. Tur 

saglabājies Polijā lielākais gotiskā stilā uzceltais ēku 

komplekss, kas glabā seno pilsētas garu vēl mūsdienās. 

Katru šīs pasakainās pilsētas apmeklētāju pārsteidz 

tās Rātsnams, kas celts gotikas stilā, Sv. Marijas baznīca, 
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Toruņas slavenā observatorija, Nikolaja Kopernika 

muzejs/māja un Sv. Jāņa katedrāle.  

Nakts Toruņā.  

4. diena – 26. jūlijs, piektdiena 
 

Brokastis viesnīcā.  

 

 Malborkas pils (Marienburg) apskate. Ordeņa pils 

kalpoja par Teitoņu ordeņa virsmestra rezidenci. Šī ir 

lielākā ķieģeļu viduslaiku pils pasaulē. Tajā skatāmas 

mestra un brāļu telpas ar viduslaiku krāsnīm, flīzēm un 

mēbelēm, saimniecības un palīgtelpas. Atsevišķās 

ekspozīcijās – senu ieroču un dzintara kolekcijas 

(31,50 PLN/21,50 PLN). 

 Iepirkšanās “Tesco” lielveikalā 

 Olština (Allenšteina) – pilsēta Linas upes krastā, kuras pilī 

dzīvojis Nikolajs Koperniks. Vecpilsētas apskate – Olštinas 

pils, Augstie vārti, Vecais rātsnams, Sv. Jēkaba baznīca.  

 

Nakts Olštinā.  
 

5. diena – 27. jūlijs, sestdiena 
Brokastis viesnīcā. 

 

 3 h atpūta Mikolajku ūdens atrakciju parkā “Tropika-

na” vai brīvais laiks pilsētā (45 PLN pieauguša-

jiem/bērniem līdz 14 gadiem 30 PLN).  

 

 Mikolajki – Mazūrijas ezeru apvidus galvaspilsēta ar 

Kēniņu Sigu un reģiona galveno dažādu ūdenstransporta 

līdzekļu ostu. 

 Pauze “Abro” krodziņā 

Mājupceļš. Vēla atgriešanās Latvijā. 

 
 

Ceļazīmes cena 235 EUR / bērniem līdz 15 gadiem 195 EUR 

Papildu vieta autobusā 70 EUR. Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 70 EUR 

 

Cenā iekļauts: 
 viena vieta komfortablā tūristu klases autobusā 

 visas naktis viesnīcās ar brokastīm 

 ekskursijas vadītāja pakalpojumi 
 

Papildu izmaksas* (pēc izvēles): 

 Apdrošināšana – 1 EUR / dienā (sākot ar 65 gadu vecumu – individuāla cena) 

 Sv. Ļipka – 10 PLN 

 Vilku midzenis – 15 PLN, bērniem 10 PLN 

 Kopernika muzejs – 6 PLN 
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 Fuko svārsts – 6 PLN 

 Bazilika – 8 PLN 

 Sopotas mols – 10 PLN, bērniem 2,50 PLN 

 Szymbark – ieejas maksa tiks precizēta 
 Malborkas pils – 38 PLN (biļete un vietējais gids), bērniem 23 PLN 
  Mikolaiku ūdens atrakciju parks “Tropikana” – 45 PLN pieaugušajiem/bērniem līdz 14 gadiem 30 PLN 
 

* Cenas orientējošas (tūrisma objektu saimnieki tās var mainīt, mūs nebrīdinot). Tiks precizētas mēnesi pirms brauciena. 
Brauciena laikā par papildu maksu var tikt piedāvāti arī vēl citi objekti un maltītes. 
 

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

Personīgi „Balt-Go” birojos Cēsīs, Raunā vai Valmierā 
 

Piesakoties, avansa 

maksa jāveic 5 dienu 

laikā 

otrā iemaksa  

līdz 12.04.2018. 

 

trešā iemaksa  

līdz 12.05.2019. 

 

līdz  

12.06.2019. 

 

50 EUR 70 EUR 70 EUR atlikusī summa 
 
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 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. Iemaksāto summu var pāradresēt citai 

personai, kura vēlas doties minētājā ceļojumā. 

 

Ceļošanai nepieciešamie dokumenti: Derīga LR pase vai ID karte, kas ir derīga līdz brauciena beigām.  

 

!!! Pases, kas izdotas līdz 2007. gada 19. novembrim (beztermiņa un izdotās uz 50 gadiem), nav derīgas ceļošanai! 

 

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. Bal-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! 
 
 
 

www.balt-go.lv 
 
 
 

 

 

  

 

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

