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Vidzemes Tūrisma un transporta kompānija  “BALT-GO”
Autobusu izīrēšana • Ceļojumu organizēšana • Gidu pakalpojumi 

Ekskursiju organizēšana kolektīviem • Čarterlidojumu organizēšana siltai atpūtai

DAUDZDIENU EKSKURSIJAS 2019. gadā

Seko jaunumiem mājaslapā www.balt-go.lv! Santa Silova,  tālo ceļojumu konsultante
santa.silova@balt-go.lv, tālr. 27775764

2019

MARTS

8.–10.03.

Jaunums!

Baltkrievija. Minska un Masļeņicas svinēšana.     155 EUR / 135 EUR bērniem   + vīza
Brauciena laikā gan iepazīstamies ar baltkrievu tradīcijām, gan piedalāmies Masļeņicas svinēšanā. Atpūta SPA viesnīcā, iespēja pieteikties 
uz relaksējošām procedūrām un vannām. Minskas iepazīšanas ekskursija. 

Žanna 

9.–15.03.
Izraēla, svētceļojums       870 EUR / 870 EUR bērniem
Dodamies uz Apsolīto zemi! Tā ir svēta ne tika kristiešiem. Skaista, skarba, pretrunīga, pārsteidzoša. Zeme, kas pastāv un plaukst. Iespēja 
divas dienas baudīt dziednieciskos Nāves jūras ūdeņus, redzēt Jūdejas tuksnesi. Izstaigāt un sajust ar Jēzus dzīvi saistītas vietas. Dzīvosim 
Betlēmē visu ceļojuma laiku. Izstaigāsim Jeruzalemi, Nācareti, brauksim ar laivu pa Galilejas ezeru, būs iespēja iebrist Jēzus kristību upē 
Jordānā...   Rīga – Telaviva – Betlēme – Jūdejas tuksnesis – Jērika – Jeruzaleme – Galilejas ezers – Nācarete – Nāves jūra – atpūta SPA – 
Telaviva – Rīga.

Līga

   Ekskursijas no Vidzemes – Valmieras, Smiltenes, Cēsīm u.c.    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.

   Brauciena cenas norādītas bez ieejas biļetēm. 

   Pieteikšanās:
• www.balt-go.lv,
• pa tālruņiem 27775764 
• balt-go@balt-go.lv 
• Valmieras birojā – Valmieras autoostas 2. stāvā
•  Cēsu birojā – Raunas iela 17, 2. stāvā
•  Raunas birojā – Valmieras ielā 1a (Raunas autoostā TIC)
•  Rīgas birojā Z. Meierovica bulvārī 12–7, 2. stāvā

Ceļojuma 
datums Brauciena nosaukums, apraksts un cena Gids

JANVĀRIS

19.–20.01.
Atlaižu laika iepirkšanās tūre Polijā.  59 EUR / 59 EUR bērniem
Dodamies iepirkšanās braucienā uz Poliju atlaižu laikā! Suvalkos apmeklēsim lielveikalu «Tesco», bet Bjalistokā pēc izvēles – tirgus, 
«Auchan», «Lidl», «Kaufland», «Carrefour». Katrā veikalā atšķirīga produkcija un cenu kategorijas. Iespēja iegādāties sezonas apģērbus, 
apavus, saimniecības un pārtikas preces!

Bez gida

FEBRUĀRIS

8.–11.02.

Maza grupa!

Roma un Vatikāns.        495 EUR / 495 EUR bērniem
Visi ceļi ved uz Romu! No antīkiem laikiem līdz mūsdienām. Iepazīstam Spāņu kāpnes, Trevi strūklaku, Kolizeju un Forumu. Navona 
laukums un Vatikāna muzeji, Pētera bazilika. Brauciens 12 cilvēku grupā. 

Žanna

9.–10.02. Bjalistokas baseini un iepirkšanās.    99 EUR / 85 EUR bērniem
Apvienojam lietderīgo ar patīkamo. Iepirkšanās Bjalistokas tirgū un akvaparka izklaides 4* viesnīcā. Vakariņas, brokastis un akvaparks 
iekļauts cenā!

Dace

22.–24.02.

Jaunums!

Atpūta Minskā. Akvaparka 3 dienu apmeklējums iekļauts cenā!   125 EUR / 105 EUR bērniem   + vīza
Atpūta Baltkrievijas SPA un vienā no Eiropas lielākajiem akvaparkiem. Minskas iepazīšana. Iepirkšanās Minskas tirgū un laiks 
lielveikaliem.

Līga Pommere,  BALT-GO vadītāja, 
liga.pommere@balt-go.lv.

http://www.baltgo.lv
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13.–16.03.
Varšava skolēnu brīvdienās.       170 EUR / 155 EUR bērniem
Vēlies iepriecināt savu skolēnu? Aizved viņu atpūsties skolēnu brīvdienās uz Poliju! Pavadi četras burvīgas dienas ar savu atvasi(-ēm) 
Varšavā, kur tevi un tavu mazo ceļotāju sagaida milzum daudz pārsteigumu! Varšavas vecpilsēta, poļu gardie ēdieni, pilsētas skats no 
debesskrāpja, interesantais Neona muzejs un vēl, un vēl… Braucam atpūsties kopā!

Dace

14.–16.03.

Jaunums!

Nebeidzamie ūdens prieki Minskas akvaparkā un SPA centrā.    135 EUR / 115 EUR bērniem    + vīza
Dodamies pavadīt brīvdienas piektajā lielākajā akvaparkā Eiropā! Tas derēs ne tikai bērniem, bet vecākiem ar’, jo blakus akvaparkam ir 
arī SPA zona. Apmeklētājiem piedāvāts 25 m baseins ar mākslīgiem ūdenskritumiem, džakuzi, vairākas saunas, trenažieru zāle, baseini, 
dažādas ūdens atrakcijas plašā teritorijā!

20.–24.03.

Maza grupa!
Jaunums!

«Lieliskais gadsimts» Stambulā tulpju ziedēšanas laikā ar pavārmākslas meistarklasi!     555 EUR / 555 EUR bērniem
Ziedi un ieskatīšanās turku virtuves noslēpumos.
Dosimies uz tulpju dzimteni to ziedēšanas laikā. Stambula – tulpju galvaspilsēta! Baudīsim ziedus un gardas maltītes. Mācīsimies paši 
gatavot kādu turku ēdienu – būs iespēja saimniekot īstā turku virtuvē. Brauciens gardēžiem dažādās nozīmēs – ēdiens, skaisti ziedi, 
kultūras un vēstures bagātības. Gulhanes tulpju parks. Sofijas katedrāle. Grand Bazar apmeklējums, garšvielu tirgus. Ieskatīsimies «Lieliskā 
gadsimta» noslēpumos. Suleimana un Hirremas kapenes un mošejas. Dosimies uz vietējo iecienīto piektdienas tirgu. Vienā dienā iespēja 
būt gan Eiropā, gan Āzijā – atliks vien šķērsot Bosfora jūras šaurumu. Skatīsim sultāna vasaras rezidenci – Bejlerbeji pili, Stambulas 
simbolu – Jaunavas torni. Brīvs laiks arī pašiem Stambulas baudīšanai. Tāpat staigāsim, sajutīsim un daudz ko baudīsim kopā ar Stambulā 
dzīvojošu latvieti Skaidrīti. Redzēsim to, ko tūristiem parasti nerāda. Ekskluzīvs brauciens mazā kompānijā – grupā tikai 10 ceļotāji.

Līga

19.–26.03.

Maza grupa!

Maroka. Ceļojums uz Āfriku!    Lidojums (370 EUR) + ceļojumu pakete (400 EUR)
Eksotiskā atpūta Marokā ir kā pārcelšanās uz dažām dienām vai nedēļām austrumu pasakā, kur netrūkst ne piļu, ne parku, ne dārzu, ne 
ezeru. Četras kalnu grēdas ar ūdenskritumiem un mūžīgajiem sniegiem virsotnēs, simtgadīgi ciedru meži kalnu pakājēs, plaši apelsīnu 
un mandarīnu audzēm klāti līdzenumi, upes, kas plūst kalnu aizās pašā tuksneša pievārtē... Daba padarījusi Maroku par vienu no 
skaistākajām pasaules valstīm, tādēļ atpūta tur tev noteikti kļūs par eksotisku un neaizmirstamu piedzīvojumu!

Māris

26.03. – 3.04.

Maza grupa!

Marokas ekspedīcija. Āfrikas izaicinājums.   Lidojums (370 EUR) + ceļojumu pakete (550 EUR)
Maroka – tā ir vieta, kur austrumu tikumi satikušies ar Āfrikas likumiem. Tā apreibina acumirklī! Trokšņaini tirgus laukumi un neatlaidīgi 
garšvielu tirgotāji. Šaurās, līkumotās ieliņas starp vecpilsētu mūriem, kur nav iespējams neapmaldīties. Kūpošs kuskuss tadžinā, saldā 
piparmētru tēja un sulīgi mandarīni. Sahāras tuksneša lakoniskā daile, sarkano smilšu dziedāšana un kamieļu karavānas mirāža. Atlasa 
kalni ar smuidro ciedru koku mežiem, ik rīta agrais aicinājums lūgties Mekas virzienā un okeāna viļņi, kas ideāli piemēroti sērfošanai. 
Maroka tevi noburs un liks atgriezties atkal un atkal...

Māris

APRĪLIS

13.–16.04.

Maza grupa!

Prāga.    357 EUR / 335 EUR bērniem
Simts torņu Zelta Prāga, pastaiga pa romantisko Kārļa tiltu un vecpilsētas šaurajām ieliņām, mūsdienu mistiskā Prāga, Prāgas televīzijas 
tornis – augstākā celtne Čehijā, Prāgas zoodārzs, kas ir viens no lielākajiem Eiropā.

Žanna

19.–22.04.

Jaunums!

Sanktpēterburgas mākslas bagātības Lieldienu laikā.    225 EUR / 200 EUR bērniem   + vīza
Sanktpēterburga ir skaista visos gadalaikos. Taču īpašs šarms un burvība tai piemīt pavasarī, kad gaisā jaušama pavasara elpa, siltie saules 
stari kausē pelēcīgo sniegu, arvien skaļāk vītero putni un pirmie pavasara ziedi spraucas caur pelēcību. Patiesi karaliska un majestātiska 
pilsēta, kuras vēsture joprojām ir noslēpumu apvīta un izziņas vērta. Tieši tagad ir vērts izpētīt brīnumainās pilsētas muzejus.

Žanna

25.04.–3.05.

Jaunums!

Portugāles pārgājiens gar Atlantijas okeānu.    673 EUR / 673 EUR bērniem
Pārgājiens «Fisherman’s trail» Portugālē gar Atlantijas okeāna krastu. Arī atpūta kūrortpilsētās Sagres un Lagušā. Burvīgā Lisabona un 
fado dziedājumu valdzinājums. Iesim no Porto Covo uz Portugāles zemes galu un nulles punktu – Sv. Vincenta zemes ragu. Neparastais 
reljefs un dabas skaistums. Jūras veltes un garšīgie portugāļu ēdieni. Portvīns, korķozolu audzes un neparastas stārķu ligzdas. Pārsteidzoši 
tilti, kāds pat 18 km garumā, un slavenais Lisabonas tramvajiņš. Baudām pavasara ziedus, smilšainās pludmales, klinšainos krastus, 
okeāna vēju un sauli siltajā Portugālē. 

Līga

26.–28.04.

Jaunums!

Baltkrievija bez vīzas.    125 EUR / 95 EUR bērniem 
Grodņas apkārtne. Pilsētas apskates laikā iepazīsim pilsētu Nemunas upes krastā. Dosimies uz tūrisma kompleksu «Korobčici», kur 
iepazīsim tautas tradīcijas, sadzīvi, tradicionālo arhitektūru. Izbaudīsim baltkrievu laipnību, apmeklējot vietējo tirgu «Južnij», kur 
iespējams iegādāties kvalitatīvus apavus un apģērbus. Baltkrievu linu fabrikas apmeklējums.

Agra

MAIJS

1.–5.05.

Jaunums!

Maskava maija ziedonī.    290 EUR / 270 EUR bērniem  + vīza
Maskava ir viena no nozīmīgākajām pilsētām pasaulē politikas, rūpniecības un kultūras jomā. Pilsēta, kas piedzīvojusi varas un personību 
maiņas, lielākā Krievijas Federācijas pilsēta un tās galvaspilsēta. Pat ar gadu būs par maz, lai to iepazītu. Bet pasaulē slavenas apskates 
vietas kaut reizi dzīvē jāredz katram. Mūsdienu steiga, dinamisms… un padomju nostalģija.

Žanna

9.–11.05.
Polija. Augustovas kanāli – Bjalistoka – Varšava.    135 EUR / 130 EUR bērniem
Ziedošais pavasaris netālajā Polijā. Ar ainaviskām vietām, ezeru zemi un vecpilsētu šarmu. Poļu tirgotāju pievilcība un baseinu veldze. 
Dievnamu torņi un līkumainās ieliņas. Arī iepirkšanās prieki poļu lielveikalā vai tirgū. Brauciens ar kuģīti pa Augustovas kanāliem. 
Esperanto pilsēta Bjalistoka un Varšavas unikalitāte.

Žanna

11.–17.05.

Dienvidzviedrija, Kopenhāgena un Ēlande, svētceļojums.   425 EUR / 405 EUR bērniem
Luterāņu žurnāla «Svētdienas Rīts» lasītāji dodas savā tradicionālajā braucienā “ar draugiem pie draugiem”. Šoreiz uz Skandināviju. 
Ceļojums ar populāro prāmi uz Stokholmu Zviedrijā, baudot izklaides programmu. Iepazīsimies ar Dienvidzviedriju un Jitlandi. Vienu dienu 
veltīsim burvīgai salai Baltijas jūrā – Ēlandei. Citā dienā ar vilcienu brauksim pāri garākajam tiltam, kas savieno Zviedriju ar Dāniju, un 
iepazīsim Dānijas galvaspilsētu Kopenhāgenu. Zviedrijā ar mums kopā būs latviski runājošs zviedru mācītājs Magnuss Olsons, kuru Latvijā 
vēl atceras kā bijušo Limbažu un Valmieras draudžu mācītāju. Piedalīsimies arī viņa draudzes svētdienas dievkalpojumā. Vēl vairākas 
skaistu vietu Dienvidzviedrijā. Atpakaļceļš ar prāmi uz Klaipēdu.

Līga
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18.–21.05.

Polija pie jūras un ezeriem. Senā Austrumprūsija.    200 EUR / 180 EUR bērniem
Austrumprūsija un Mazūrija ir Polijas daļa, kas bagāta ar ezeriem. Šajā laikā apmeklēsim šī reģiona skaistākās un ievērojamākās vietas – 
trīs valstu robežu, kur satiekas Lietuva, Polija un Krievija, Stančiku tiltus, Hitlera bunkuru. Valdzinošā Sv. Ļipkas bazilika, Gdaņska, kas ir 
šī reģiona galvaspilsēta. Sopota – vasaras kūrorts. Paciemosimies kašubu reģionā, apmeklēsim apgāzto māju. Būsim Mikolajkos. Mūs 
sagaida viesmīlīgā Polija ar skaisto dabu, laipnajiem cilvēkiem, viesmīlīgajiem krodziņiem un vēl dzīvām atmiņām par Austrumprūsiju.

Līga

27.05.–4.06.

Bavārijas pilis, Alpu burvība un kalnu narcišu svētki Alpos. Vācija, Austrija.   545 EUR / 505 EUR bērniem
Tautastērpi, kalnu mūzika, skaisti iespaidi un neaizmirstamas emocijas, raugoties uz kalnu virsotnēm, ejot pa Bavārijas takām, mēģinot 
saprast Bavārijas pasaku ķēniņa Ludviga ideju lidojumu Linderhofas pilī. Neišvānšteinas pils ainaviskā apkārtne. Iespēja pastaigāties pa 
vienu no pasaulē garākajiem iekārtajiem tiltiem. Iebraucam Austrijas Alpu un lielo ezeru reģionā. Braucam, redzam, sajūtam un baudām, 
un vēl, un vēl…

Līga

31.05.–5.06.

Austrija, Vīne, Zalcburga un Alpu burvība.  375 EUR / 315 EUR bērniem
Skatām narcišu svētkus kalnos. Austrija ar karalisko un mūzikas skaņu pārņemto Vīni un Bādišlu. Baudām Austrijas Alpu un lielo ezeru 
reģiona burvību, dabas skaistumu un varenību. Uzsvaru liksim uz kalnu narcišu svētkiem. Skatīsim ziedu skulptūru parādi. Katrā skulptūrā 
izmantoti tūkstošiem narcišu ziedu. Skulptūras redzēsim gan pilsētā, gan laivās peldam pa kalnu ezeru. Braucam, redzam, sajūtam un vēl, 
un vēl…

Agra

JŪNIJS

2.–7.06.
Tatru kalnu skaistums, daba un arī vēsture Polijā.  305 EUR / 285 EUR bērniem
Zakopane. Polijas dažādība un skaistums ir maz zināms! Ieskatīsimies Polijas vēsturē arī caur Aušvices skarbajām atmiņām. Tālāk uz 
kalniem. Valsts dienvidos, Tatru kalnu pakājē, apmēram 800 m virs jūras līmeņa, atrodas šī pilsēta, kura jau vairākus gadsimtus bijusi 
iedvesmas un iespēju vieta māksliniekiem, rakstniekiem un citiem radošiem cilvēkiem. Tatru palete uzbur visneiedomājamākos toņu 
savienojumus un nokrāsas – tev tas jāredz! 

Dina

15.–19.06.

Islande.  950 EUR / 950 EUR bērniem
Reikjavīka, Zelta aplis, Geizers, Zilā lagūna, pārgājiens Landmannalaugur, ūdenskritumi un pastaiga pa ledāju
Reikjavīkas pilsēta. Islandes dienvidu piekrastes unikālās ainava – lavas lauki, tuksnesis un ūdenskritumi. Brauciens uz Fjallabakas 
dienvidu augstkalni, lai apmeklētu Islandes Landmannalaugar un Hekla vulkāna rajonu. 4 stundu pārgājiens ar peldi dabiskajā karstā 
avotā. Jökulsárlón ledāja lagūna ar aisbergiem. Kāpšana ledājā. Melno smilšu pludmale pie Vīkas. Skogara ūdenskritums. Islandes 
klasika – Zelta loks: Gūlfoss jeb Zelta ūdenskritums. Slavenais Geizers un viņa mazais brālis Strokkurs – geizers, kas devis vārdu visiem 
pasaules geizeriem. Tingvellir Nacionālais parks, pārgājiens (3 h) uz otro augstāko Islandes ūdenskritumu Glymur. Zilās lagūnas 
apmeklējums. 

Inese

15.–19.06.
Gruzija mazā kompānijā.   800 EUR / 750 EUR bērniem
Gruzija ar Svanetiju un Kaukāza kalniem, Batumi  un atpūta pie Melnās jūras. Pavārmākslas meistarklase – kopā ar gruzīnu saimnieci 
gatavojam tipisku gruzīnu ēdienu. Kaukāza kolorīts no senatnes līdz mūsdienām! Tbilisi pārsteigumi – zelta tirgus, burvīgie balkoniņi un 
savdabīgās pirtis. Mcheta un Džvari. Kontrastainā Kutaisi. Bagātā Kahetija. Klosteru miers un klusums. Sniegotās virsotnes. Vīni un čača. 
Čurčhelas un svanu sāls. Hačapuri un vēl, un vēl... Arī dziesmas un dejas.

Līga

18.–24.06.

37. Luterāņu baznīcas dienas Vācijā, Dortmundē.  350 EUR/ 305 EUR bērniem  + Baznīcas dienu pakete 125 EUR 
(Cena spēkā, piesakoties braucienam līdz 29. martam)

Ik pa diviem gadiem Vācijā notiek Baznīcas dienas. Tajās satiekas luteriskās baznīcas draudžu pārstāvji no visas pasaules. Vairākas dienas ir 
iespēja tikties, hallēs darboties dažādās Iespēju darbnīcās, iepazīties ar pilsētas kultūrvēsturiskajām vietām un justies droši kopā ar tiem, 
kurus saista ļoti būtiska dzīves daļa – viena ticība! Pa ceļam ekskursija, braucot gar Berlīni, Potsdamu, Volfsburgu, Hannoveri Vācijā.

Dina

25.06.–2.07.

Jaunums!

Karpatu un Aizkarpatu valdzinājums.  335 EUR / 300 EUR bērniem
Fantastiskā bauda garšas kārpiņām ukraiņu krodziņos. Užgorodas varenā pils ar vīna pagrabu un Karpatu koka arhitektūra vienuviet 
Aizkarpatu brīvdabas muzejā. Ivanofrankovskas varenais vēsturiskais centrs. Kolomijas Lieldienu muzejs. Jaremčes ūdenskritumi, Karpatu 
arhitektūras pērles “pundurvalstī”. Verhovinas jautrie gucuļu stāsti.

Gunta

25.06.–3.07.
Atpūta Horvātijā.  370 EUR / 350 EUR bērniem
Smaragdzaļās un kristāldzidrās Adrijas jūras Dalmācijas piekraste. Horvātija lepojas ar savām skaistajām viduslaiku pilsētām un 
vēsturiskajām drupām, taču šīs valsts burvība neslēpjas vien pilsētu krāšņumā un kultūras objektos. Nacionālo parku ūdenskritumu 
šalkoņa, vasaras saule, bagātīgas dabas ainavas un gleznaini skati nebeidz pārsteigt pat pieredzējušus ceļotājus un liek aizrauties elpai.

Žanna

26.–30.06.
Somija, Karēlija – klintis un ezeri balto nakšu laikā.  355 EUR / 325 EUR bērniem
Somijas Karēlija pilnībā atbilst tēlainajam nosaukumam “tūkstoš ezeru zeme”. Tās daba ir valdzinoša. Varenas klintis un gleznaini ezeri. 
Zemesšaurumi, salas, nelieli pārgājieni un izbrauciens ar kuģīti. Zemes šaurums, kas arī ir pasaules brīnums. Lielākā koka baznīca un 
varena akmens pils. Naktis, kas nesatumst. Ekskluzīvi. Neparastas vietas un lietas Somijas Karēlijas zemē.

Dina

29.06.–6.07.

Jaunums!

Krāšņie Dolomītu Alpi.  680 EUR / 650 EUR bērniem
Kalnu un aktīvās atpūtas cienītājiem! Iespēja pārgājienos izbaudīt krāsainākos un majestātiskākos no Alpu kalniem – Dolomītus. Itālijas 
Dienvidtiroles un Trentino provincēs vēsture savijusi divu tautu – itāļu un austriešu – tradīcijas un kultūru, šeit būs dzirdamas abas 
valodas, blakus būs gan itāļu, gan austriešu krodziņi, varēs nobaudīt gan lazanju, gan strūdeli, alu un vīnu, skanēs gan jodelēšana, gan 
itāļu “Felicita”. Kalnu ainavas, ziedošas pļavas ar Alpu govīm un murkšķu svilpšanu. Tiekamies kalnu takās!

Indra

JŪLIJS

3.–7.07. 

Pēterburga. Baltās naktis.  285 EUR / 255 EUR bērniem   + vīza
Kāpēc Sanktpēterburga? Lai savām acīm redzētu kādreizējo Krievijas galvaspilsētu, kas iedvesmojusi tādus literāros meistarus kā Fjodors 
Dostojevskis un Nikolajs Gogolis. Šī pilsēta, pateicoties Pēterim I, radusies uz purvājiem kā “logs uz Eiropu”. Jūs gaida majestātiskā 
Katrīnas pils un parks, zeltītie Kristus Augšāmcelšanās baznīcas un Īzaka katedrāles torņi, skaistā Ņevas prospekta arhitektūra, vasaras 
dārzs, paceļamie tilti… Labāk vienreiz redzēt, nekā desmit reizes dzirdēt!

Dace
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9.–14.07.

Čehijas skaistums un romantika.  295 EUR / 285 EUR bērniem
Čehija izsenis tiek uzskatīta par Eiropas centru. To dēvē pat par Eiropas sirdi, kurai ir sena un bagāta kultūra un vēsture. Čehijas zeme ir 
apbrīnojami bagāta ar senām pilīm un cietokšņiem, un pat vismazākajās pilsētiņās ap katru akmeni, katru celtni vējo viduslaiku Eiropas 
dvesma. Prāga – Čehijas galvaspilsēta. Tā ir ne tikai viena no skaistākajām Čehijas, bet pat visas Eiropas pilsētām. Gluži droši var apgalvot, 
ka tā ir viena no romantiskākajām pasaulē. Čehija – hokeja, alus un Bohēmijas kristāla zeme. Izraujoties no Prāgas ciešā apskāviena, 
Čehija ar prieku atrāda arī savas dabas rotas – kalnus, kuru virsotnes rotā senlaicīgas pilis, dabīgus minerālūdens avotus un ārstnieciskas 
dubļu vannas. Skatīsim, garšosim, baudīsim Čehiju!

Žanna

16.–24.07.

Norvēģija.  487 EUR / 475 EUR
Braucam skatīt skaistos Norvēģijas fjordus un polāro dienu – kā ir, kad pat naktī ir gaišs. Skarbās un neticami skaistās ainavas ar klinšu 
sienām, kurām pāri līst ūdenskritumu šaltis un ik pa brīdim pavīd troļļu garie deguni, takas, pa kurām, ziemeļbriežu nests, joņojis Pērs 
Gints. Mūsu ceļš vedīs uz Oslo – vikingu pilsētu, Bergenu – E. Grīga dzimto pilsētu, koka arhitektūras pērli, ar slaveno zivju tirgu, gar 
Geirangerfjordu jeb „Zemes mātes skaistāko dāvanu” (viens no diviem Norvēģijas rietumu piekrastes fjordiem, kas iekļauti UNESCO 
Pasaules mantojuma sarakstā), pār norvēģu tiltu būves fenomenu – Atlantijas ceļu, ko paši norvēģi nosaukuši par „gadsimta konstrukciju”, 
uz ledāju vasaras vidū. Nakšņosim kempingu mājiņās un kopā vārīsim zivju zupu!

Dina

17.–21.07.
Baltkrievija jūlijā.  285 EUR / 270 EUR bērniem    + vīza
Baltkrievija – brīnumjauka valsts ar apbrīnojamu dabu, bagātu vēsturi un kultūru. Seno kvartālu un jauno arhitektūras ansambļu apskate 
Minskā, apmeklēsim lielisko pils-parka kompleksu Nesvižā, Mirā, iepazīsim etnogrāfisko ciematiņu «Dudutki», redzēsim, kā top lielākās 
automašīnas BelAZ. Apskatīsim moderno Minsku ar interaktīvo ilūziju muzeju un vismodernāko akvaparku Austrumeiropā.

Žanna

22.–30.07. Drakulas zeme Transilvānija.  565 EUR / 555 EUR bērniem      Viss iekļauts cenā.
Vēlies savu vasaru padarīt aizraujošāku? Dodies kopā ar mums piedzīvojumā uz Transilvāniju! Aplūkosim tās neaizmirstami skaisto dabu 
un arhitektūru. Noslēpumaina zeme, tās vērtība ir Karpatu kalni, dabas skati un vietējie iedzīvotāji.  

Tiks 
precizēts

22.–31.07.

Pār Alpiem līdz Vidusjūrai.  500 EUR / 470 EUR bērniem
Dodamies uz Alpiem! Staigāsim pa kalnu takām, baudīsim termālos ūdeņus un jutīsimies kā Alpu SPA. Gandrīz nedēļu dzīvosim 
imperatoru iecienītajā Bādgašteinā. Tur ir gan varens ūdenskritums, gan grandiozas ainavas. Brauksim pāri Alpiem pa bezgala skaisto 
Grosgloknera augstkalnu ceļu. Franča Jozefa ledājs, murkšķi un Austrijas augstākā Alpu virsotne. Itālijā atpūtīsimies un peldēsim 
Vidusjūras ūdeņos. Pa ceļam arī kāds “šopings” Itālijas lielveikalā. Desmit dienu ceļojumā raudzīsimies uz kalnu virsotnēm, iesim 
pārgājienos, peldēsimies, atpūtīsimies, aizmirsīsim par ikdienu un uzlādēsim savus enerģijas “akumulatoriņus”.

Līga

23.–27.07.

Austrumprūsija Ziemeļpolijā.  235 EUR / 195 EUR bērniem
Austrumprūsija un Mazūrija ir Polijas daļa, kas bagāta ar ezeriem – aptuveni 2000. Šajā laikā mēs apmeklēsim šī reģiona skaistākās un 
ievērojamākās vietas – trīs valstu robežu, kur satiekas Lietuva, Polija un Krievija, Stančiku tiltus, Hitlera bunkuru. Valdzinošā Sv. Ļipkas 
bazilika, Fromborka, Gdaņska, kas ir šī reģiona galvaspilsēta. 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.

Dace

AUGUSTS

1.–7.08.
(Tiks precizēts)

Atpūta Bulgārijā.   450 EUR / 430 EUR bērniem
7 dienas pie Melnās jūras. 
Peldamies, sauļojamies un braucam dienas ekskursijās uz skaistākajām Bulgārijas vietām. Maršruts tiks precizēts.

Līga

1.–10.08.
Piedzīvojumi 7 Alpu valstīs.   585 EUR / 545 EUR bērniem
Piedzīvojumi 7 Alpu valstīs: Šveicē, Monako, Itālijā, Vācijā, Lihtenšteinā, Austrijā un Francijā. Kalni, pilis, Vidusjūra, pundurvalstis 
Lihtenšteina un Monako, franču vīns, vācu alus un daudzi piedzīvojumi 11 dienu ceļojumā pa Eiropu, baudot Alpu valstis. Vienu dienu 
atpūta pie Vidusjūras, vienu dienu – Alpu kalnos.

Žanna

11.–
18./19.08.

Maza grupa!

Ukrainas Melnās jūras pērle Odesa, “Nāves jūra” un Donavas delta.  650 EUR / 650 EUR bērniem 
Saulains klimats, unikāli pieminekļi, vēsturiskas ielas ar neatkārtojamu arhitektūru un draudzīgie iedzīvotāji rada Odesas īpašo šarmu. 
Vietējo gidu anekdotēm bagātais stāstījums par pilsētas dārgumiem zem zemes katakombās un romantiskos pagalmiņos. Jūras vēju 
romantika uz kuģīšiem. Operteātris, delfinārijs, sāls ezers un melnās dūņas – dažādi iespaidi katru dienu. Savukārt smilšainās pludmales ir 
ideāla vieta vasaras nogales atpūtai.

Gunta

16.–25.08.

Šveices un Ziemeļitālijas Alpi.  585 EUR / 535 EUR bērniem
Baudām, ejam, skatām. Esam Alpos Šveicē, Itālijā, Austrijā un Vācijā. Redzēsim slaveno Tiroli un apciemosim «Swarovski» kristālu 
muzeju. Iespēja redzēt un pāriet vienu no Eiropas garākajiem kājnieku tiltiem. Atpūta Tirano kalnu kūrortā. Lugano un Raiņa Kastanjola. 
Lugano ezers, San Salvadora un Brē kalni Šveicē. Komo ezers –Belladžo – Dosimies uz Šveices dzimšanas vietu. Svētā Gotarda pāreja. 
Altdorfa – Vilhelma Tella pilsēta. Ūrī ezers. Švīca. Sanktmoricas kalnu kūrorts. Davosa Mainavas ziedu sala Bodenezerā. Lielveikala «Elba 
Park» pauze pie Drēzdenes.

Līga

23.–26.08.

Jaunums!

Kaļiņingrada (Karalauči): Dzintara istabas meklējumos!  245 EUR / 240 EUR   + vīza
Pagājušā gadsimta otrajā pusē Kaļiņingrada tika pārvērsta par vienu no vismilitarizētākajiem reģioniem pasaulē, līdz pat 1991. gadam tā 
bija slēgta ārzemniekiem. Došanās uz Kaļiņingradu (līdz 1945. gadam Kēnigsbergu vai latviski – Karalaučiem) ir kā ceļojums laika mašīnā: 
vienkopus vēstures liecības no prūšu, vācu, padomju laikiem līdz pat mūsdienām!

Edvīns

26.–31.08

Vācijas atrakciju parki.  300 EUR /295 EUR bērniem
Ceļojums ģimenēm ar bērniem. Brauciens uz Vācijas atrakciju parkiem lielajiem ir kā atgriešanās bērnībā, bet bērniem – prieki un 
piedzīvojumi. Izbaudīsim emociju gammu populārākajos Ziemeļvācijas atrakciju parkos – «Heidepark», «Serengeti Safari» un «Soltau» 
termālo ūdeņu parkā! Apmeklēsim Valsrodes putnu parku, kur var sastapt vairāk nekā 650 dažādu putnu sugu no visas pasaules. 
Mājupceļā Berlīnes apskate.

Agra
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SEPTEMBRIS

11.–15.09.

 

Slovākijas kalnu, alu un pilsētu romantika.  295 EUR / 280 EUR bērniem
Slovākija – tie nav tikai kalni! Lai gan augstie Tatri par visiem 100% atbilst priekšstatam par to, kādiem jābūt kalniem, – ideāli spiciem, 
eglēm un skābaržiem apaugušiem. Šajos kalnos uz vairākām dienām var pazust pēc pastaigām un gaisa izsalkušie. Un tad pēc kārtīgas 
pastaigas pa kalnu takām ir tik labi iekārtoties kādā omulīgā kalnu kafejnīcā ar karstas Tatru tējas krūzi rokās un vienkārši vērot pasakaino 
kalnu ainavu... Taču Slovākija vilina ne tikai ar kalniem. Romantiskas viduslaiku pilsētiņas, senu cietokšņu drupas, neparastas koka 
baznīcas pārsteidz un mazliet apbur katru ceļotāju.

Žanna

Datumi tiks 
precizēti

Jaunums!

Ekspedīcija Moldovā un Ukrainā Melnās jūras piekrastē mazā kompānijā.  No 450 EUR
Moldova – nezināms galamērķis, bet šīs valsts bagātā daba un vēsture pārsteigs jūs nesagatavotus! Kalni un pauguraini apvidi, 
izsmalcināti vīni un nekādas cilvēku drūzmas... 

Iveta

12.–15.09.
Atvasara Sanktpēterburgā.  255 EUR / 240 EUR bērniem + vīza
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! 

Edvīns

12.–15.09.
Baltkrievija bez vīzas.  145 EUR / 115 EUR
Grodņas apkārtne. Grodņas apskates laikā iepazīsim pilsētu Nemunas krastā. Dosimies uz tūrisma kompleksu «Korobčici», kur iepazīsimies 
ar tautas tradīcijām, sadzīvi, tradicionālo arhitektūru. Izbaudīsim baltkrievu laipnību, apmeklējot vietējo tirgu «Južnij», kur iespējams 
iegādāties kvalitatīvus apavus un apģērbus. Baltkrievu linu fabrikas apmeklējums. Braucienā pa Augustovas kanālu ar kuģīti baudīsim 
Baltkrievijas neskartās dabas vienreizību.

Agra

18.–25.09.
Gruzija  750 EUR/ 750 EUR bērniem
Lidojums uz Gruziju. Kaukāza kolorīts no senatnes līdz mūsdienām. Tbilisi pārsteigumi – zelta tirgus, burvīgie balkoniņi un savdabīgās 
pirtis. Mcheta un Džvari. Batumi pilsēta pie Melnās jūras un atpūta. Kontrastainā Kutaisi. Bordžomi ar minerālūdeni. Kazbegi un Lielais 
Kaukāzs. Bagātā Kahetija. Klosteru miers un klusums un sniegotās virsotnes. Vīni un čača. Čurčhelas un svanu sāls. Hačapuri un vēl, un 
vēl... Arī dziesmas un dejas.

Līga

19.–22.09.
Polijas pilsētu pērles.  165 EUR / 155 EUR bērniem
Mazas, simpātiskas, kultūrvēsturiskiem pieminekļiem bagātas Polijas dienvidaustrumu mazpilsētas – Bjalistoka, Ļubļina, Zamošča, 
Sandomeža, kuru nosaukumi īpaši izteiksmīgi skan poļu valodā. Aizbrauksim, izstaigāsim, apskatīsim un novērtēsim Polijas mazpilsētu 
šauro ieliņu, senlaicīgo piļu, baznīcu un laukumu šarmu un provinciālo eleganci!

Žanna

29.09.–5.10. Austrijas klasika.  440 EUR / 430 EUR bērniem
Skaistajā rudenī ciemosimies Austrijas burvīgākajās vietās. Iepazīsimies ar Hābsburgu dinastijas mantojumu. Baudīsim vareno, skaisto un 
romantisko Vīni. Iepazīsimies ar Grācu, burvīgo Zalcburgu. Pārsteidzošais Melkas klosteris. Alpu kalnu varenība un neparastais skaistums. 

Rita

OKTOBRIS

5.–12.10.

Jaunums!

Lielā Portugāles ekskursija un Santjago Spānijā 850 EUR / 845 EUR bērniem
Neparastā un skaistā Atlantijas okeāna un jūras ceļotāju valsts Portugāle. Iepazīsim romantisko un grandiozo Portugāles galvaspilsētu 
Lisabonu. Sintra – sena Portugāles karaļu atpūtas vieta (UNESCO), pils un romantisks dārzs, grotas un strūklakas. Atlantijas okeāna 
piekraste un Rokas rags (Cabo da Roca). Neparastais okeāna krasts ar milzīgām klintīm, kas spēj noturēties varenajos viļņos. Fatima – 
viena no Eiropā ievērojamākām kristiešu svētvietām. Portu – pilsētas apskates ekskursija, portvīns un Douru piekraste. Braga un Bom 
Jesus baznīca. Iespēja doties uz slaveno svētceļotāju pilsētu Spānijā – Santjago. Aristokrātiskā Kvinta de Regaleira (UNESCO), pils 
romantiskais dārzs ar grotām un strūklakām, senais parks ar leģendām apvītajām iniciācijas akām jeb pazemes torņiem. Portugāles 
vizītkarte – Atlantijas okeāna piekraste un Cabo da Roca /Rokas rags – kontinenta galējais rietumu punkts, brauciens gar okeāna piekrasti.

Līga

7.–14.10.

Katalonijas pērle – Pireneji. Ekskursija mazā kompānijā un pārgājiens kalnos!  770 EUR  / 750 EUR bērniem
Kalnu un aktīvās atpūtas cienītājiem! Iespēja izbaudīt senās Katalonijas valsts dabu un kultūru Pireneju kalnos tagadējās Francijas un 
Spānijas robežas rajonā, kā arī iepazīt Andoras firstisti ar taxfree iepirkšanās zonu un «Via Ferrata» trasēm klintīs. Pārgājieni kalnu takās 
gar krāčainām upītēm, gleznainiem ezeriņiem. Divas virsotnes – Puig Carlit, (2921 m) un Puig Coma d’Or (2826 m) ar kalnu ainavām uz 
visām debespusēm. Caranca upes kanjons ar klintīs izcirstu taku un ūdenskritumiem. Mūru ieskautā Villefrance-de-Conflent pilsētiņa, Port 
Liberia cietoksnis, Sv. Martina abatija. Franču un spāņu vīns, gardi sieri, kataloniešu viesmīlība un vēl, un vēl...

Indra 

11.–13.10.
Zelta rudens Polijā  135 EUR / 130 EUR bērniem
Zelta rudens netālu esošajā Polijā ar ainaviskām vietām, ezeru zemi un vecpilsētu šarmu. Poļu tirgotāju pievilcība un baseinu veldze. 
Dievnamu torņi un līkumainās ieliņas. Arī iepirkšanās prieki poļu lielveikalā vai tirgū. Wigry nacionālais parks ar skaistu klostera 
kompleksu ezera pussalā. Esperanto pilsēta Bjalistoka un Varšavas unikalitāte.

Žanna

15.10–21.10

Armēnija – senas kultūras, kalnu un konjaka zeme.  678 EUR / 678 EUR
Armēnija atrodas bībeliskajos Ararata kalnos, šo zemi paši armēņi sauc Bībeles varoņa Noasa vārdā. Kā vēsta leģenda, Noasa šķirsts ir 
noenkurots armēņu likteņkalna – Ararata – virsotnē. Armēnija ir pirmā valsts, kas pieņēma kristietību 301. gadā, 79 gadus pirms Romas 
impērijas. Erevāna – viena no vecākajām pasaules pilsētām, dibināta 782. gadā pirms Kristus. Armēņu tautas vēsture ir kā duduka 
skaņas – skumja, smeldzīga un varonības pilna. Iepazīsimies ar visā pasaulē zināmiem kultūras pieminekļiem, gadu tūkstošiem seno 
valsts vēsturi, majestātiskiem kalniem, kā arī izbaudīsim Armēnijas garšas, cilvēku viesmīlību un šīs zemes neatkārtojamo skaistumu.

Iveta

19.–22.10. 

Jaunums!

Skolēnu brīvdienas Dienvidpolijā.  220 EUR / 215 EUR bērniem
Veļičkas alas, Krakovas vecpilsēta. Zakopanes kūrortpilsēta un Tatru kalni. Akvaparks Varšavā un Krakovā. 

Tiks 
precizēts

22.–25.10.

Jaunums!

Ceļojam uz Kijevu!  450 EUR / 450 EUR bērniem
Kijevas-Pečoru klosteris uzrunā katru ticīgo. Korupcijas muzeja – bijušā prezidenta Janukoviča rezidences – sensacionālā greznība, skats 
uz Kijevu no kuģīša un putna lidojuma. Pastaigas pa Kreščatiku, veikali, krodziņi ar nacionālo virtuvi. Slavenais Kijevas metro un tirgus.

Gunta
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Datumi tiks 
precizēti

Silta atpūta Grieķijā. 
Cena tiks precizēta!

Tiks 
precizēts

23.–27.10.
Rudens brīvdienas Prāgā un Čehu Bohēmijā,  250 EUR / 215 EUR bērniem. 
Akvaparku prieki Polijā un Čehijā. Vroclavas rūķu meklēšana. Pastaigas pa Prāgas vecpilsētu. Kārļa tilts, suvenīri un lustēšanās. Redzam, 
jūtam, piedalāmies!

Tiks 
precizēts

NOVEMBRIS

1.–7.11.

Jaunums!

Gruzija ar pavārmākslas meistarklasi!  800 EUR / 750 EUR bērniem
Lidojums uz Gruziju. Jaunums – šai braucienā būsim ne tikai vērotāji, bet arī darītāji. Būs iespēja ielūkoties gruzīnu virtuvē no iekšpuses un 
kopā ar saimnieci pagatavot kādu gruzīnu ēdienu. Bez tā visa, protams, iepazīsim Gruziju. Kaukāza kolorīts no senatnes līdz mūsdienām. 
Tbilisi pārsteigumi – zelta tirgus, burvīgie balkoniņi un savdabīgās pirtis. Mcheta un Džvari. Kazbegi un Lielais Kaukāzs. Bagātā Kahetija. 
Klosteru miers un klusums un sniegotās virsotnes. Vīni un čača. Čurčhelas un svanu sāls. Hačapuri un vēl, un vēl... Arī dziesmas un dejas.

Līga

15.–21.11.

Jaunums!

Eiropas SPA tūre – 7 dienās 7 SPA!  440 EUR / 425 EUR bērniem
Valsts 101. gadadienu svinam burbuļvannā ar šampanieša glāzi. Katru dienu būsim citā valstī, baudot ūdens un SPA atpūtas piedāvājumu. 
Baudas un peldes rudenī 7 valstīs: Lietuva – Polija – Slovākija – Ungārija – Austrija – Vācija – Čehija.

Rita

14.–17.11 Atpūta Baltkrievijas SPA un autobūves uzņēmums BelAZ.  175 EUR / 155 EUR bērniem   + vīza
Apvienojam patīkamo ar interesanto! Atpūta piektajā lielākajā Eiropas akvaparkā un SPA centrā, Minskas apskate un ciemošanās 
traktorrūpnīcā BelAZ. Minskas tirgus un lielveikali.

Tiks 
precizēts

23.–29.11.

Izraēla.  870 EUR / 850 EUR bērniem
Dodamies uz Apsolīto zemi, kas ir svēta ne tika kristiešiem. Skaista, skarba, pretrunīga, pārsteidzoša. Zeme, kas pastāv un plaukst. 
Iespēja divas dienas baudīt dziednieciskos Nāves jūras ūdeņus, redzēt Jūdejas tuksnesi. Izstaigāt un sajust ar Jēzus dzīvi saistītas vietas. 
Dzīvosim Betlēmē visu ceļojuma laiku. Izstaigāsim Jeruzalemi, Nācareti, brauksim ar laivu pa Galilejas ezeru, būs iespēja iebrist Jēzus 
kristību upē Jordānā…   Rīga – Telaviva – Betlēme – Jūdejas tuksnesis – Jērika – Jeruzaleme – Galilejas ezers – Nācarete – Nāves jūra – 
atpūta SPA – Telaviva – Rīga.

Līga

23.11.–1.12.

Jaunums!

Izraēla un Jordānija. Petra.  1350 EUR / 1300 EUR bērniem
Dodamies uz Apsolīto zemi, kas ir svēta ne tika kristiešiem. Skaista, skarba, pretrunīga, pārsteidzoša. Zeme, kas pastāv un plaukst. Apsolītā 
zeme... Iespēja divas dienas baudīt dziednieciskos Nāves jūras ūdeņus, redzēt Jūdejas tuksnesi. Izstaigāt un sajust ar Jēzus dzīvi saistītas 
vietas. Dzīvosim Betlēmē visu ceļojuma laiku. Izstaigāsim Jeruzalemi, Nācareti, brauksim ar laivu pa Galilejas ezeru, būs iespēja iebrist 
Jēzus kristību upē Jordānā… Tad apmeklējam vienu no pasaules brīnumiem – Petru, dodoties uz Jordānu. Atpūta Eilatā.
Rīga – Telaviva -– Betlēme – Jūdejas tuksnesis – Jērika – Jeruzaleme – Galilejas ezers – Nācarete – Nāves jūra – atpūta SPA – Eilata – 
Jordānija – Petra – Telaviva – Rīga.

Līga

DECEMBRIS

6.–9.12.
13.–16.12.

Brēmene un Hamburga Ziemassvētku noskaņās.  295 EUR / 255 EUR bērniem
Aicinām visus uz aizraujošu svētku sajūtu un iepirkšanās tūri Brēmenē! Visus priecēs Brēmenes un Hamburgas Ziemassvētku tirdziņi, 
burvīgie rotājumi un piparkūkas, vācu desiņas un karstvīns. Brēmenes rātsnama apkārtne, slavenie Brēmenes muzikanti, skaistā, senā 
vecpilsēta. Iespēja arī ienirt neskaitāmajos mazajos un lielajos modes un citu preču veikalos. Brēmenes centrā atradīsiet ne tikai mākslu, 
teātrus un muzejus, bet arī daudzveidīgu naktsdzīvi neskaitāmos bāros, restorānos, kafejnīcās un mūzikas klubos. Pēc izvēles iespēja 
doties vienas dienas ekskursijā uz Hamburgu. Apciemot jauno Elbas filharmonijas skatu laukumu, izbraukt ar kuģīti un sajust svētku 
noskaņas arī šai Vācijas otrajā lielākajā pilsētā. Jūs kārdinās ekskluzīvi izstrādājumi un mīļas lietiņas svētku dāvanām.. 

Tiks 
precizēts

19.–23.12.
Ziemassvētku sajūtas Polijā, Čehijā, Vācijā.  215 EUR / 200 EUR bērniem
Svētku rotājumi un sajūtas trīs dažādās valstīs. Izbaudīsim svētkus, lustējoties Ziemassvētku tirdziņos Varšavā, Vroclavā, Prāgā un 
Drēzdenē. Baudīsim karstvīnu, pirksim svētku dāvaniņas. Smiesim un dziedāsim. Kopīgi ampelēsimies un vienkārši priecāsimies par 
skaistumu un spožumu ceļā uz Ziemassvētkiem.

Tiks 
precizēts

25.–30.12.

Pārgājiens Izraēlā.  850 EUR / 830 EUR bērniem
Dodamies uz Apsolīto zemi! Šoreiz to vairāk sajutīsim – daudz staigāsim kājām. Iesim pārgājienos, kuru garums dienā būs 15–25 km. 
Pārgājieni Betlēmes apkārtnē, Jūdejas tuksnesī, Nāves jūras tuvumā un Jordānas kalnos, kā arī Jeruzalemes apkārtnē. Peldēsim Nāves 
jūras ūdeņos un atpūtīsimies SPA. Rīga – Telaviva – Betlēme – Jūdejas tuksnesis – Jērika – Jeruzaleme –Nāves jūra – atpūta SPA – 
Telaviva – Rīga.

Tiks 
precizēts

25.–30.12. Ziemassvētku sajūtas Polijā, Čehijā, Slovākijā un Austrijā.  360 EUR / 350 EUR bērniem
Brīvajās starp svētku dienās dodamies paspilgtināt svētkus uz skaistākajām Eiropas pilsētām, kas sasniedzamas sešu dienu autobusa 
ekskursijā. Ciemosimies un svētku sajūtas gūsim Varšavā, Bratislavā, Vīnē, Brno un Krakovā!

Tiks 
precizēts

25.12.–
2.01.20.

Pārgājiens un Jaungads Izraēlā.  950 EUR / 930 EUR bērniem
Dodamies uz Apsolīto zemi! Šoreiz to vairāk sajutīsim – daudz staigāsim kājām. Iesim pārgājienos, kuru garums dienā būs 15–25 km. 
Pārgājieni Betlēmes apkārtnē, Jūdejas tuksnesī, Nāves jūras tuvumā un Jordānas kalnos, iesim pa Jēzus ceļu Galilejā un būs pārgājiens 
pat Jeruzalemes apkārtnē. Peldēsim Nāves jūras ūdeņos un atpūtīsimies SPA.  Rīga – Telaviva – Betlēme – Jūdejas tuksnesis – Jērika – 
Jeruzaleme – Galilejas ezers – Nācarete – Nāves jūra – atpūta SPA – Telaviva – Rīga

Tiks 
precizēts

30.12.–
1.01.20.

Jaungads Varšavā.  170 EUR / 150 EUR bērniem
Varšava jau kļuvusi par pārbaudītu vērtību Jaungada sagaidīšanai. Kur gan vēl svētku salūts ir spožāks un ielu dekori košāki! Polijas 
galvaspilsētā atpūšamies, iepērkamies, peldamies akvaparkā, lustējamies vecpilsētā.

Tiks 
precizēts

30.12.–
1.01.20.

Noslēpumainais Jaungads.  300 EUR
Jaungada ballīte mazā kompānijā kaut kur – nezin kur. Uzsvars uz ballīti un labu kompāniju. Vieta, kur šī ballīte notiks, tiks atklāta, tikai 
ierodoties notikuma vietā! Ekskluzīvi.

Tiks 
precizēts

Uzmanību! Iespējamas nelielas izmaiņas un papildinājumi. Sekojiet mājaslapai www.balt-go.lv!
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