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

Ekskursiju organizēšana kolektīviem • Čarterlidojumu organizēšana siltai atpūtai

Vienas un divu dienu ekskursijas 2019. gadā
   Ekskursijas no Vidzemes – Valmieras, Smiltenes, Cēsīm u.c.

   Piesakoties braucienam, nepieciešams veikt avansa maksājumu, 
sākot no 10 EUR, divu dienu braucienam, sākot no 25 EUR.
Vieta autobusā tiek rezervēta pēc avansa iemaksas.
Brauciena cenas norādītas bez ieejas biļetēm. 

Izbrauc 5 vienas dienas braucienus – 6. brauciens BEZ MAKSAS!
Atlaides bērniem līdz 15 gadiem.
Akcijas braucieni neietilpst 6 braucienu akcijā!
Akcijas nesummējas!

   Pieteikšanās:
• www.balt-go.lv,
• pa tālruņiem 27775764 vai 27661174, 
• 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

Grafikā iespējamas nelielas izmaiņas un papildinājumi. Sekojiet mājaslapai www.balt-go.lv

2019

Anete Kalniņa, ceļojumu konsultante 
Baltijas ekskursijām

anete.kalnina@balt-go.lv,  tālr. 27661174

NOSAUKUMS DATUMS APRAKSTS
Cena bez ieejas 

biļetēm, EUR

JANVĀRIS

Gaismas festivāls 
Pakrojas muižā
JAUNUMS

4. janvāris, 
piektdiena; 
5. janvāris, 
sestdiena

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

25 EUR,
bērniem 21 EUR

SPA Pērnavā 16. janvāris, 
trešdiena

Relaksācijas un sevis lutināšanas brauciens uz Pērnavu. SPA procedūras palutinās ķermeni, bet daudzveidīgās 
pirtis uzlabos imunitāti. Izbraukšana no Smiltenes, Valmieras

17 EUR 

Rīgas jaunumi 25. janvāris, 
piektdiena

Rīga vienmēr vilina ar daudzveidīgu kultūras un mākslas piedāvājumu. Šajā braucienā iepazīsim vienu no 
tās teātriem – Leļļu teātri, bet šoreiz – tikai pieaugušajiem, nevis bērniem! Neizpaliks arī atskats 20. gs. 
sākuma rakstniecības un mākslas pasaulē, kas bagāts ar daudziem maz zināmiem un aizraujošiem stāstiem... 
Noslēgumā Raiņa lugas “Zelta zirgs” leļļu versijas noskatīšanās.

23 EUR

FEBRUĀRIS

Tartu un Igaunijas 
vēsture 
Nacionālajā muzejā

26. janvāris, 
sestdiena

Vietējā gida pavadībā ielūkosimies Igaunijas Nacionālajā muzejā. Pastāvīgajā ekspozīcijā aplūkojams 
tūkstošiem priekšmetu un attēlu, simtiem skaņu no Igaunijas Nacionālā muzeja un arīdzan citu muzeju 
krājumiem. Šeit katram būs, ko redzēt, klausīties, lasīt un aptaustīt. Braucienā ar autobusu iepazīsim Tartu 
pilsētu. Noslēgumā ciemošanās Tartu Sv. Pāvila baznīcā.

23 EUR,
bērniem 20 EUR

Veselības atjaunošana 
Verskā

2. februāris, 
sestdiena

Ir pienācis īstais brīdis atvilkt elpu un parūpēties par sevi: atbrīvoties no stresa, uzlabot veselību un atjaunot 
iekšējo līdzsvaru. Piedāvājam doties uz Verskas ūdens atpūtas centru, kur baseini un burbuļvannas pildītas ar 
tīru minerālūdeni. Par tā ārstnieciskajām īpašībām runā tālu aiz Igaunijas robežām. 

22 EUR,
bērniem 18 EUR

Muižnieciska greznība 
Šauļos un ekskluzīva 
atpūta 
«Vytautas Mineral SPA» 
Birštonā

16 –17. februāris

Savām acīm lūkosim muižniecisku greznību Haima Frenkeļa villā Šobrīd villā apskatāma muzeja ekspozīcija, 
kas atspoguļo bagātas muižas dzīvi, kultūras un mākslas intereses. Pēc muižas apskates dodamies uz Birštonu. 
Izbaudīsim auksto ziemas laiku, ietinoties siltā halātā, jo ir pienācis laiks ekskluzīvai atpūtai Birštonas kūrorta 
viesnīcā «Vytautas Mineral SPA». Mājupceļā Alītas izslavētā šampanieša degustācija un ekskursija ražotnē. 
Iepirkšanās prieki Kauņā.

110 EUR, 
bērniem 
100 EUR

Rīga 27. februāris, 
trešdiena

Apmeklēsim Saeimu, lai tuvāk iepazītos ar mūsu valsts parlamenta ikdienas darbu. Iepazīsim Vecrīgu kopā ar 
Rīgas gidu. Viesojamies Rīgas domē un turpat arī pusdienu pauze.

24 EUR,
bērniem 20 EUR
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MARTS

Viļņa un Kazjuka svētki 2. marts, 
sestdiena

Amatnieki šo svētku laikā piedāvās savus vislabākos darinājumus, tirdziņa viesi varēs nobaudīt nacionālos 
gardumus. Viļņas pilsētas ekskursija.

32 EUR,
bērniem 26 EUR 

Latvijas Z punkts aiz 
Rūjienas

2. marts, 
sestdiena

Dosimies meklēt tālāko Latvijas ziemeļu punktu. Ciemosimies Rūjienā, Naukšēnos un ieskatīsimies arī Igaunijā. 
24 EUR,

bērniem 21 EUR

Rundāles pils svētku 
noskaņā

8. marts, 
piektdiena

Iepazīsimies ar Rundāles pils bagātībām vēl klusajā periodā, kad arī biļešu cenas ir zemākas nekā vasarā. 
Baudīsim svētku pusdienas Bauskā. Aplūkosim burvīgo ziedu ielu, kur ziedi skatāmi pat ziemā. 

27 EUR,
bērniem 24 EUR

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

9. marts, 
sestdiena

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. Tur 
iepazīsimies ar Lejasciema stāstiem un uzzināsim par Annas Sakses pasakām veltīto Ziedu taku.

24 EUR,
bērniem 21 EUR

Brauciens dāmām – 
Igaunija orhideju 
ziedēšanas laikā! 
JAUNUMS

9.–10. marts
Greznā Kernu muiža. Martā Tallinas botāniskas dārzs pārvēršas par ziedošu orhideju paradīzi. Iepazīsim burvīgo 
Tallinas vecpilsētu ar tās varenajiem viduslaiku mūriem un romantiskajām ieliņām! Relaksējoša atpūta «Tallinn 
Viimsi SPA». Sieviešu dienas ieskaņās ļausimies iepirkšanās priekiem jaunajā Tallinas tirdzniecības centrā T1.

95 EUR, 
bērniem 85 EUR

Tartu skolēnu brīvdienās 16. marts, 
sestdiena 

Skolēnus, mammas un tētus, vecmāmiņas un vectētiņus aicinām uz aizraujošu atpūtas dienu Tartu. Būs gan 
piedzīvojumi, gan izklaides, gan iespēja iepazīt otro lielāko Igaunijas pilsētu, tās romantisko vecpilsētu un 
interesantos apskates objektus.

24 EUR,
bērniem 21 EUR

«Revidents Sylagolā» 
Daugavpilī

17. marts, 
svētdiena

Šobrīd skatītāju pieprasītais un izpārdotais Nikolaja Gogoļa «Revidenta» iestudējums Daugavpils teātrī (režisors 
Oļegs Šapošņikovs). Lugu Latgales reālijām adaptējusi rakstniece un dramaturģe Monika Zīle. Izrādē kopā ar 
Daugavpils teātra aktieriem piedalās Jānis Jarāns un Roberto Meloni.

30 EUR,
bērniem 25 EUR

SPA Pērnavā 20. marts, 
trešdiena 

Relaksācijas un sevis lutināšanas brauciens uz Pērnavu. SPA procedūras palutinās ķermeni, bet daudzveidīgās 
pirtis uzlabos imunitāti. Izbraukšana no Līgatnes, Cēsīm, Valmieras.

17 EUR 

Aizputes aicinājums
JAUNUMS

23. marts, 
sestdiena

Nezini, ko darīt brīvdienā? Dodamies uz metāllūžņu mākslas dizaina darbnīcu un apstājamies privātajā stacijā! 
Uzkāpjam Aizputes ūdenstornī, degustējam vietējos vīnus, aplūkojam baronu Bēru dzimtai piederējušo Boju 
pili, kas spoguļojas apkārtnes dīķos! 

30 EUR,
bērniem 25 EUR

Jūras muzejs un delfīnu 
šovs

30. marts, 
sestdiena

Vērosim fantastisko delfīnu izrādi ar dažādiem trikiem un priekšnesumiem. Apmeklēsim Jūras muzeju, kurā 
iepazīsim zemūdens dzīvi, jo akvārijos apskatāmas Baltijas un citu pasaules jūru un okeānu zivis un dzīvnieki, 
pingvīni un roņi. 

30 EUR,
bērniem 25 EUR

Siguldas puse – vai 
tiešām tik zināma?
Sigulda – Krimulda – 
Līgatne

30. marts, 
sestdiena

Kā Sigulda tika pie sava spieķīša? Kāpēc Siguldu sauc par Vidzemes Šveici? Siguldas jaunumi, kas radušies 
21. gs. Arī senās un tik mīļās skaistākās vietas – Gūtmaņala, Kaķīškalns, Siguldas pils. Krimuldas muižas stāsti. 
Ieskats Līgatnes brīnumos.

23 EUR,
bērniem 20 EUR

APRĪLIS

Kauņa 6. aprīlis, 
sestdiena

Greznais Pažaisles klosteris, fascinējošais Čurļoņa muzejs, jaukais nobrauciens ar funikulieri un derīgu prasmju 
apguve «Stumbras» dzērienu ražotnē.

30 EUR,
bērniem 27 EUR

Kurzemē Latvijas 
rietumus meklējot un 
ielūkojoties Lietuvā

6.–7. aprīlis

Dodamies uz Kurzemi, lai nokļūtu pašos Latvijas rietumos. Meklēsim mūsu zemes tālāko punktu. Uzzināsim, 
kur atrodas luterāņu klosteris, kur atrodas Kavalieru nams, un to, vai gleznotājs Purvītis ir projektējis arī ēkas. 
Piestāsim pie Mārtiņa Freimaņa atdusas vietas Aizputē un pie Zentas Mauriņas viņas jaunības pilsētā Grobiņā. 
Baudīsim vēju pilsētu Liepāju. Ieskatīsimies Nīcā un Rucavā. Dosimies nedaudz iekšā Lietuvā – tur, kur kādreiz 
mituši latvieši. Aizbrauksim līdz akmeņu pilsētai Mosēdai. Noslēgumā Lietuvas veikala «Lidl» apciemojums.

85 EUR, 
bērniem 70 EUR

Pretim pavasarim 13. aprīlis, 
sestdiena

Cēsu pusē pa maz zināmo muižiņu, vējdzirnavu, ūdenskritumu un klinšu takām un pēdām...
22 EUR,

bērniem 19 EUR
Pavasara valdzinājums 
un relaksācija 
«Laulasmaa SPA»
JAUNUMS

13.–14. aprīlis
Noslēpumainā Pakri pussala. Iespaidīgākie Igaunijas stāvkrasti un bākas. Skaistākā Igaunijas kaskāde un 
Keilas ūdenskritums. Nakšņošana priežu meža ieskautajā Laulasmā. Baseini, pirtis, svaigs jūras gaiss – viss 
neaizmirstamai atpūtai!

95 EUR, 
bērniem 85 EUR

SPA Pērnavā 17. aprīlis, 
trešdiena 

Relaksācijas un sevis lutināšanas brauciens uz Pērnavu. SPA procedūras palutinās ķermeni, bet daudzveidīgās 
pirtis uzlabos imunitāti. Izbraukšana no Smiltenes, Valmieras.

17 EUR 

Lido zivis Kuldīgā 27. aprīlis,
sestdiena

“Palu šovs” uz Eiropas platākā ūdenskrituma – Ventas rumbas. Iespēja kļūt laimīgam, kadrā noķerot piecas un 
vairāk lecošas vimbas. Lustes Kurzemes hercogistes šaurajās ieliņās – tirdziņi, degustācijas, atrakcijas. Iespēja 
par labu stāstu nopelnīt zivju zupu! Pavasara ūdeņu burbuļošana Alekšupītes un Īvandes ūdenskritumos.

28 EUR,
bērniem 25 EUR

Starp koku galotnēm 
Lietuvā

27. aprīlis,
sestdiena

Pastaigu taka koku galotnēs un Puntuka akmens. Apmeklēsim vienu no neparastākajiem muzejiem Lietuvā – 
Zirgu muzeju.

30 EUR,
bērniem 27 EUR

MAIJS

Pavasara smaržu 
reibonī...           JAUNUMS

1. maijs, 
trešdiena

Svētki acīm un dvēselei – izbaudīsim magnoliju ziedu burvību. Unikālās Ķēdaiņu pilsētiņas apmeklējums. 
Raudzīsim, kā ar mīlestību un aizrautību tiek dažādota medus produkcija.

31 EUR,
bērniem 26 EUR

Mazā Holande Lietuvā 4. maijs, 
sestdiena

Ziedošie tulpju lauki Lietuvā, Burbišķu muižā. Gardas pusdienas Šedovas dzirnavās. Izbaudīsim pastaigu 
Baisogala muižas parkā, ko uzskata par vienu no skaistākajiem muižu parkiem Lietuvā.

31 EUR,
bērniem 25 EUR

Hījumā sala. 
Pārgājiens – Baltā 
galdauta svētki          

4.–5. maijs
Dosimies 10–25 km pārgājienā gar jūras krastu un arī pa iekšzemes ceļiem. Kustīgi un lustīgi pavadīsim divas 
aktīvas dienas. Mantas un mazāk ejošos ceļabiedrus vedīs «Balt-Go» autobusiņš. Noderēs kāda cepamdesa 
kopīgam vakara ugunskuram. Brauciena cenā iekļauta arī kopīgās zupas ēšana un vakara pirtiņa viesu namā.

85 EUR, 
bērniem 75 EUR

No Latvijas austrumiem 
līdz dienvidiem. 
Latgale un četru valstu 
pierobeža

5.–6. maijs

No austrumiem līdz dienvidiem, meklējot Latvijas tālākos punktus un iepazīstot pierobežu. Stāvēsim vietā, kur 
satiekas Latvija ar Krieviju un Baltkrieviju. Lustēsimies vietējās mūzikas pava dībā, baudot Latgales kulinārās 
bagātības. Mūs gaida Krāslava un Daugavas loki, Slutišķu sādža un Vasargelišķu skatu tornis, staigāsim pa 
Daugavas krastiem, ko bija plānots applūdināt, ja tiktu būvēta Daugavpils HES. Neticami, bet būsim pat Ēģiptē! 
Nobeigums Lietuvā, Zarasai pilsētiņā.

85 EUR, 
bērniem 70 EUR
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Ciemos pie 
Imanta Ziedoņa 
Inčukalnā, Ragaciemā 
un Tukumā                 
JAUNUMS

8. maijs, 
trešdiena

Dzejnieka dzimšanas dienas mēnesī viesosimies ar viņa dzīvi cieši saistītās vietās. Izstaigāsim viņa dzīves ceļus, 
sajutīsim Imanta Ziedoņa neparastumu. Uzzināsim, kur ir Imanta Ziedoņa dzimtā puse, kur skolas un kur 
studiju gaitas. 

27 EUR, 
bērniem 23 EUR

Tulpju svētki Lietuvā 11. maijs, 
sestdiena

Dosimies pretī krāsainajam pavasarim Burbišķu muižas Tulpju festivālā. Parka teritoriju šeit rotā vairāki dīķi, 
romantiski tiltiņi, skulptūras un 15 saliņas. Pasvales savdabīgā dzirnakmeņu kolekcija. 

29 EUR, 
bērniem 25 EUR

Maģiskās sakuras 
ziedēšanas laiks un 
Kuršu kāpa

11.–12. maijs
Par godu Mātes dienai dosimies baudīt sakuras ziedēšanas burvību Japāņu dziedošo akmeņu ielejā. Izbaudīsim 
japāņu tējas ceremoniju. Vakara pastaiga saulainajā Palangā. Delfīnu šovs. Brauciens uz Kuršu kāpu – vēja un 
smilšu radīto dabas brīnumu.

85 EUR, 
bērniem 75 EUR

Tulpju lauki Zemgalē un 
Tērvetes dabas parks
JAUNUMS

12. maijs, 
svētdiena 

Dabas plauksmes prieka nekad nevar būt par daudz. Tāpēc aicinām tulpju ziedēšanu aplūkot Zemgales 
Kroņaucē, kur mūs gaidīs dažnedažādi pasākumi. Pastaiga Annas Brigaderes pasaku valstībā – Tērvetes dabas 
parkā.

26 EUR, 
bērniem 23 EUR

Peipusa krasts 18. maijs, 
sestdiena

Iespēja skaistā pavasara dienā izbaudīt Igaunijas pērles – Pjuhticas sieviešu klosteri, kas ir īpaša svētvieta, 
apskatīt Kallastes gleznaino Peipusa stāvkrastu, ieraudzīt Alatskivi pasaku pili un pastaigāt pa Tartu – seno 
studentu pilsētu. 

32 EUR, 
bērniem 26 EUR

Pārgājiens gar Dižjūru – 
dziedošās smiltis un 
dzintars

JAUNUMS   

18.–19. maijs
Piedzīvojumi aktīviem staigātājiem – 2 dienās aptuveni 40 km no Liepājas Karostas Ziemeļu mola caur Ziemupi 
līdz Pāvilostai. Ja vēja par daudz, iesim pa meža ceļiem un takām. Saraiķu baznīca, Ziemupes kadiķu audze, 
zvejnieku sētas, Akmeņraga bāka un Pāvilosta ar īpašo mazpilsētas šarmu un kūpinātu zivju smaržu. 

80 EUR, 
bērniem 72 EUR

Ceriņi un rododendri 25. maijs, 
sestdiena

Kā jau katru pavasari, vienā no lielākajām ceriņu kolekcijām pasaulē ir iespēja ceriņu ziedēšanas trakumu 
apvienot ar labu mūziku, pirms tam izbaudot vienīgo specializēto rododendru audzētavu Baltijā.

27 EUR, 
bērniem 24 EUR

JŪNIJS

Rododendru ziedos un 
Jūrmalas kultūras pērles

1. jūnijs, 
sestdiena

Pakavēsimies Babītes rododendru ziedu mākoņos. Dzeja, mūzika, māksla un vēsture Aspazijas Jūrmalas mājā. 
”Slepenais objekts” sanatorijā «Jantarnij bereg», tējas dzeršana no patvāra ar sausiņiem “Gosdačā Nr. 2” un 
pastaiga gar jūras krastu…

26 EUR, 
bērniem 23 EUR

Aizraujošs piedzīvojums 
Dienvidigaunijā
JAUNUMS

1.–2. jūnijs

Brauciena laikā izzināsiet viduslaiku paražas, igauņu zemnieku sadzīvi un priecāsieties par skaistām 
Dienvidigaunijas dabas ainavām. Modernajā ceļu muzejā būs iespēja interaktīvā ekspozīcijā iepazīties ar visu, 
kas saistīts ar ceļiem senatnē un mūsdienās. Būs iespēja uzzināt, kā rodas jogurts, un nodegustēt vienus no 
Igaunijā garšīgākajiem piena produktiem. Kreicvalda muzejā aplūkosiet 19. gs. lauku ārsta namu un uzzināsiet, 
kas tad ir igauņu nacionālais eposs un tā autors. 

77 EUR,
 bērniem 70 

EUR

Viļņas vasara 5. jūnijs, 
trešdiena

Silta pastaiga Užupes republikā ar vietējo gidu, jaunais modernās mākslas muzejs MO, pusdienas Belmontu 
dzirnavās. 

32 EUR, 
bērniem 26 EUR

Lubāna ezera piekrastes 
bagātības un stūrītis 
Vecpiebalgas

8. jūnijs, 
sestdiena

Akmeņu, krūzīšu un citu ūnikumu kolekcija «Vaidavās». Lubāna ezera ornitologu putnu stāsti. Teirumnieku takā 
zied purva augi. Pusdienas zvejniekciemā Īdeņā. Kupolmāju noslēpumi Vecpiebalgā bez stūrīša sievasmātei.

28 EUR, 
bērniem 25 EUR

Gar Irbes upi 8. jūnijs,
sestdiena

Irbe kļūst par Irbi, satekot Rindai un Stendei, un abas nes līdzi savu bagātību, kurā ieskatīsimies! Popes muiža.  
Latvijas zinātnes dārgums – Irbenes radiolokators. Miķeļbāka un Irbes savienošanās ar Dižjūru.  

Cena 32 EUR,
bērniem 27 EUR

Pēc laimes – uz Latgali!
JAUNUMS

12. jūnijs, 
trešdiena

Naujenes novadpētniecības muzejs, pusdienas Baltajā krogā, Adamovas dabas taka, Priedaines skatu tornis, 
Indras Laimes muzejs.

30 EUR, 
bērniem 26 EUR

Jūras muzejs un 
Klaipēdas Zoodārzs

15. jūnijs, 
sestdiena

Apmeklēsim Jūras muzeju, kurā iepazīsim zemūdens dzīvi, jo akvārijos apskatāmas Baltijas un citu pasaules 
jūru un okeānu zivis un dzīvnieki, pingvīni un roņi. Paviesosimies Klaipēdas zooloģiskajā dārzā.

31 EUR, 
bērniem 26 EUR

Teiksmainā Augštaitija 15.–16. jūnijs

Biržu karsta kritenes un ekstravagantais skatu tornis. Kupišķu “ūdensrijējs”. Neatklātā grāmatu slēptuve drukas 
aizlieguma laikā. Pasakainais strūklaku gaismu, krāsu un ūdens šovs Utenā. Dažādu kontinentu mājdzīvnieku 
“paradīze”. Brauciens ar jahtu Zarasu ezerā. Dievmātes parādīšanās svētvieta pie Iļgio ezera. Teiksmainais Sartu 
ezers no skatu torņa. Atgriežamies bērnībā – ciemos pie krāšņajām Bajorai lellēm.

85 EUR, 
bērniem 75 EUR

Talsu puse un Klaunu 
muzejs
JAUNUMS

19. jūnijs, 
trešdiena

Jūs sagaida aizraujoša pastaiga pirmajā Baltijas baskāju takā un gozēšanās kino uzņemšanas laukumā. Būs 
iespēja nokļūt jautrajā klaunu pasaulē, piedaloties atrakcijās, un uzzināt, kā sauc Talsu pakalnus. Vakarā – 
pelde jūrā. 

27 EUR, 
bērniem 24 EUR

Lustes Lielajā Latgales 
tirgū Ludzā jeb visa 
Latgale vienuviet
JAUNUMS

22. jūnijs, 
sestdiena

Lustīgas dziesmas un danči, spēka sacensības un izbraucieni zirga pajūgā. Latgales keramiķi un amatnieki 
lepojas ar saviem darinājumiem, mājražotāji un zāļu sievas tirgojas ar īstiem Latgales labumiem. Izbrauciens ar 
plostu Mazajā Ludzas ezerā. Neliela pastaiga Rēzeknē.

27 EUR, 
bērniem 24 EUR

Noslēpumainā Igaunija: 
gar Peipusu un Narvas 
upi līdz kalnračiem 
pazemē!  JAUNUMS   

28.–30. jūnijs
Dosimies patiesi unikālā piedzīvojumā – meklēsim iztēli pārsteidzošās Narvas upes izteku, ko cieši sargā priežu 
sils un klintis. Uzdrošināsimies vēl vienam unikālam piedzīvojumam – vilksim cimdus, robustu darba jaku, 
liksim galvā ķiveri ar lukturīti un kāpsim pazemē kalnraču muzejā Kohtla Nomē.

125 EUR, 
bērniem 105 

EUR

Vasaras atpūta Palangas 
pievārtē 
JAUNUMS

29.–30. jūnijs

Baudīsim atpūtu pašā Palangas pievārtē, «Atostogų Parkas SPA» centrā, kas ir lielākais atpūtas komplekss 
Rietumlietuvā. Pieejami iekštelpu un āra masāžas baseini, pildīti ar minerālūdeni. Jaunums ir unikāla pirts 
ar nosaukumu «Saule», kuras izveidei izmantotas trīs tonnas dabīgā dzintara no Baltijas jūras. Palanga un 
slavenais Dzintara muzejs.

99 EUR, 
bērniem 85 EUR

Kurzemes krasts – 
Kolkas virziens

29. jūnijs, 
sestdiena

“Taču visneuzvaramākais savās prasībās ir un paliek ceļš un ceļa aicinājums”, tā Imants Ziedonis saka savā 
«Kurzemītē». Iespēja paviesoties savā Kurzemītē, piestājot pie Dundagas dzijām, Kubalu skoliņā, Mazirbes 
krastā, Vaidē pie ragu kolekcijas un Pitragā degustējot zivis, arī baudot pastaigu Kolkas ragā.

32 EUR, 
bērniem 26 EUR
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JŪLIJS

«Avārijas brigādes» 
parks 
JAUNUMS

3. jūlijs, trešdiena
Apmeklēsim Latvijā vienīgo kustīgo dinozauru taku, Latviešu rakstnieku stāstu taku, spēļu pilsētiņu, virvju 
trasi, radošās darbnīcas – satiksim dinozaurus, iemīļotos multfilmu varoņus, rūķus, princeses, velniņus un citus 
pasaku tēlus jaunajā izklaides parkā “Avārijas brigāde”! 

25 EUR, 
bērniem 22 EUR

Igaunijas vēsturiskās 
muižas un Peltsamā 
rozes

6. jūlijs, 
sestdiena

Braucienā būs iespēja ne tikai baudīt skaistumu Rožu dārzā, bet arī izgaršot Peltsamā vīnus, varēs iegādāties 
gan rožu stādus, gan vīnu. Vehandu slēpošanas torņa skatu laukumā priecēs burvīgs skats uz Otepē un 
apkārtnes mežiem. Paides Laika torņa interaktīvajā ekspozīcijā būs iespēja izzināt Igaunijas vēsturi. «Ceļojums 
laikā» ir aizraujošs piedzīvojums, kas patiks arī tiem, kuriem muzeji liekas garlaicīgi. Atceļā brīvais laiks Tartu. 

28 EUR, 
bērniem 24 EUR

Latvijas puķu draugu 
saiets

6. jūlijs, 
sestdiena

Ikgadējais puķu draugu salidojums šogad notiek Bauskas novadā. Iespēja paciemoties Bauskas un apkārtnes 
slavenākajos un skaistākajos dārzos. 
Reģistrācijas maksa nav iekļauta brauciena cenā!

28 EUR, 
bērniem 25 EUR

Ar sirdi un dvēseli 
Latgalē
JAUNUMS

6.–7. jūlijs 

Pareizticīgo baznīcas Opoļu svētavots. Lustīgs brauciens zirgu pajūgā . «Atkalu» medus stāsti. Ilgas Ivanovas 
tāšu darbnīca. Vissenākā baznīca Zilupē – Savelniku kapliča. Pasienes pērle – Sv. Dominika katoļu baznīca. 
Zilupes tautas teātra krāšņā, atraktīvā izrāde. Ciemošanās pie Voguļu ģimenes, kur top melnā un krāsainā 
keramika. Leonarda Vinceviča mākslinieku parks Rēzeknē. 
Ceļojums ar buru jahtu «Sea Esta» Rāznas ezerā. Jautra uzņemšana Andrupenes lauku sētā un Latgales kulinārā 
mantojuma baudīšana.

85 EUR, 
bērniem 77 EUR

Cilvēki, daba un lilijas 
Austrumlatgalē
JAUNUMS

10. jūlijs, 
trešdiena

Liliju reibums Ezerlīčos un akmeņu stāsti Dievžeikaru kalnā. Varenā Kotiņu lielsaimniecība. Pusdienas no 
vietējiem zemkopības produktiem. Sentēvu dzīves prasmju izzināšana Meža labumu ciemā un ar mīlestību 
veidotais Annas Āzes meža muzejs.

27 EUR, 
bērniem 24 EUR

Sajūti Kurzemi 11.–12. jūlijs
Vieta, kur uzņēma filmu «Likteņdzirnas». Riežupes baltās kvarca smilšu alas. Jūrkalnes vētru muzeja zemūdens 
pasaule un stāvkrasts. Dvēseles veldzes dārza rožu valdzinājums, baskāju taka un naktsmājas 
(istabiņās pa 5–6 personām). Kapsēdes dižakmens. Grobiņas runājošie akmeņi. Lelles ar lavandu smaržu. 
Mīļuma terapija Lielaucē. 

70 EUR, 
bērniem 60 EUR

Igaunijas salas – Sāremā 
un Muhu

13.–14. jūlijs Dabas mīļotāju iecienītākās un lielākās Igaunijas salas ar kadiķu un jūras smaržu... Kuresāres pils, meteorīta 
krāteris, klintis, vējdzirnavas un bākas. Nakšņošana jūras krastā kempinga mājiņās ar 2–5 vietām.

80 EUR, 
bērniem 70 EUR

Tartu un Elistveres 
zoodārza pārsteigumi

17. jūlijs, 
trešdiena

Brauciens ar kuģīti pa Emajegi upi. Vecpilsētas stāsti lēnā pastaigā. Elistveres zoodārzā pastaigu mežā visi 
Igaunijas zvēriņi gaida apmeklētājus, lai varētu izrādīties un pat samērīties. Peldēšanās skaistās Verumā 
augstienes ezerā.

26 EUR, 
bērniem 22 EUR

Izbaudot Ķemeru tīreļa 
burvību... 

20. jūlijs, 
sestdiena

Dosimies pastaigā pa Ķemeru tīreļa laipu taku, kur baudīsim purva ainavisko savdabību. Dienas noslēgumā 
bagātīga zivju produkcijas degustācija.

27 EUR, 
bērniem 25 EUR

Mazā Venēcija Lietuvā 20.–21. jūlijs

Apskatīsim dižāko Lietuvas tūju, skaistāko šīs puses dievnamu un nokļūsim pašā Ventes ragā, ko šķērso putnu 
ceļš. Dosimies minikruīzā pa Nemunas deltu. Atklāsim Lietuvas Mazo Venēciju, kur centrālās ielas vietā plūst 
upe, ciemata mājas sabūvētas abos krastos un nav neviena tilta, kas savienotu krastus… Ir tikai laivas. 
Pusdienās baudīsim gardu zivju zupu.

88 EUR, 
bērniem 80 EUR

Liepāja ar peldi jūrā 24. jūlijs, 
trešdiena 

Vēju pilsētas Liepājas iepazīšana. Dosimies ekskursijā pa koncertzāli «Lielais dzintars». Ielūkosimies Lielajā zālē 
un citās koncertu un mākslas telpās, no kurām paveras brīnišķīgs panorāmas skats uz pilsētu. Izbaudīsim peldi 
jūrā.

31 EUR, 
bērniem 26 EUR

Dabas un lauku 
bagātības
JAUNUMS

27. jūlijs, 
sestdiena

No Riekstukalna varēsim saskatīt gan Rīgas torņus, gan Baldones un tuvāko kaimiņnovadu zaļos pakalnus. 
Iepazīsimies ar interesantiem faktiem par kūdras dzelzceļa vēsturi, bet stāsta gaitā nonāksim mūsdienās, kur 
atdzimst vēsture un unikāls industriālais mantojums. Apmeklēsim mākslinieku ģimeni, kas savās lauku mājās 
rada gleznas un dabīgu kosmētiku, izmantojot kazas pienu.

26 EUR, 
bērniem 23 EUR

Garšīgā Kurzeme 27.–28. jūlijs

Lūkosim seno Hanzas pilsētu Kuldīgu. Izgaršosim krāšņu Kurzemes vasaras ogu buķeti, degustējot 
z.s. «Smilškalni» vīnus. Paciemosimies Alsungas murkšķu audzētavā. Spēlmaņu krogā baudīsim suitu kulinārā 
mantojuma pusdienas un baudīsim suitu sievu unikālo burdona dziedājumu. Otrā diena mūs vedīs gar Ovišu 
bāku, Miķeļtorni līdz Kolkas ragam. Noslēgumā – bagātīga zivju produkcijas degustācija.

85 EUR, 
bērniem 75 EUR

Lotes brīnumzemē 
Igaunijā

31. jūlijs, 
trešdiena

Lotes zemē gaida vairāk nekā simts atrakcijas, 11 tematiskās mājas, izgudrojumi un piedzīvojumi visai ģimenei. 
Izgudrotāju ciemā tiksieties ar populārās animācijas filmas „Lote no Izgudrotāju ciema” varoņiem un kopā ar 
viņiem izgudrosiet un spēlēsieties.

20 EUR, 
bērniem 17 EUR

AUGUSTS

Ziedošā Ventspils 
Pilsētas svētku laikā

3. augusts, 
sestdiena

Pilsētas apskate. Ekskursija ar kuģīti «Hercogs Jēkabs». Ventspils krāšņie ziedu paklāji. Dažādās brīvdabas 
skatuves un mājražotāju kārumi.

30 EUR, 
bērniem 25 EUR

Rakvere un Lahemā 
Nacionālais parks
JAUNUMS

3.–4. augusts

Šajā ceļojumā būs iespēja iepazīties ar Igaunijas vēsturi un priecāties par Lahemā nacionālā parka 
savdabīgajām ainavām. Iepazīsimies ar Sangastes, Alatskivi un Palmses muižu. Viduslaiku vēstures lappuses 
šķirsim Rakveres cietoksnī, kur būs iespēja nobaudīt arī viduslaiku maltīti. Rakverē apmeklēsim vienu no 
interesantajiem Igaunijas muzejiem – Policijas muzeju. Ceļojuma laikā paviesosimies arī Angoras trušu 
audzētavā un priecāsimies par Jegalas ūdenskritumu. 

85 EUR, 
bērniem 75 EUR

Ar kuģīti uz Peipusa 
ezera salu Pirisāri
JAUNUMS

7. augusts, 
trešdiena

Izbaudām salas mežu romantiskās takas un vecticībnieku ciematu kolorītu Pirisāres gida pavadībā. Lustējamies 
piknikā un baudām garšīgo zivju zupu.

31 EUR, 
bērniem 25 EUR

Dažādās baudas Preiļos 10. augusts, 
sestdiena

Ekskursija vienīgajā Latvijas pilsētā, kur nav sabiedriskā transporta. Dziedājums kapelā. 
Leļļu muzeja apmeklējums ar pārģērbšanās iespējām. Preiļu pampūkas un siera saldējums, turpat blakus – 
pludmales iespējas... Noslēgumā iepazīstam Krustpils pili.

28 EUR, 
bērniem 25 EUR

Pārgājiens Kurzemes 
Jūrmalā
JAUNUMS      

10.–11. augusts
Ejam no Irbes upes ietekas gar Baltijas jūras krastu Ventspils virzienā. Pirmajā dienā līdz Miķeļbākai un Lūžņai 
(aptuveni 20 km). Vakars paies, kurinot ugunskuru un cepot desiņas. Cenā iekļauta zupa. Otrās dienas gājiens 
līdz Ovišu bākai un tālāk līdz Jaunupei (aptuveni 20 km). Viss maršrutu gar jūras krastu.

80 EUR, 
bērniem 70 EUR
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Bauda ķermenim un 
dvēselei

14. augusts, 
trešdiena

Iepazīsim «Cade» kosmētiku, tējas un ēteriskās eļļas, kas uzlādēs ar enerģiju un piepildīs ar saules gaismu. 
Apskatīsim vīnogu dārzu un nobaudīsim tā ražu. Brauciena laikā apmeklēsim Baskāju karmelītu klosteri, kas ir 
Latvijā pirmais slēgtā tipa klosteris. 

26 EUR, 
bērniem 23 EUR

Igaunijas vidiene un 
Vertsjervs (Vircezers)
JAUNUMS

17. augusts, 
sestdiena

Romantiskā mazpilsēta Vīlande ar tās daudzu gadsimtu vēsturi, bruģētajām vecpilsētas ieliņām un skaisto 
parku. Interesants piedzīvojums būs vizināšanās ar buru laivu pa Vertsjervu un ezera zušu zupas baudīšana. 
Olustveres muižas apmeklējums sniegs ieskatu vēsturē un būs iespēja izbaudīt muižas kompleksa tūrisma 
piedāvājumus. Iejūtoties 19. gadsimta muižas dzīvē, varēsim vizināties zirgu pajūgā. 

28 EUR, 
bērniem 24 EUR

Kuršu kāpa 17.–18. augusts
Caur vēju pilsētu Liepāju uz Lietuvas piekrasti. Palanga ar Dzintara muzeju un vasaras rosīgo dzīvi. Delfīnu šovs, 
Kuršu kāpa. Jodkrante un Raganu kalns.

87 EUR, 
bērniem 77 EUR

Neparasts piedāvājums 
braucienam uz 
Daugavpili

21. augusts, 
trešdiena

Braucot ekskursijās, bieži vien ekskursantiem vēlmes ir atšķirīgas. Te būs tā reize, kad tiks dota izvēle 2 stundu 
garumā katram pēc savām vēlmēm – apmeklēt Rotko muzeju vai lielo Daugavpils tirgu, kur šajos datumos 
ir labas atlaides dažādiem lina izstrādājumiem. Šajā pašā laikā būs iespēja apmeklēt arī Šmakovkas muzeju 
vai Daugavpils parkus. Pēc tam sekos dienas kopīgā daļa – pusdienas viesnīcā, brauciens ar plostu un Skrošu 
muzejs, protams arī Baznīcu kalniņš. Savulaik pirmais Latgales revolucionārs Pīters Miglinīks teicis: “Ej, ej, 
nabādoj, pordzeivosim vysu!”

30 EUR, 
bērniem 26 EUR

Peipusa krasta sīpolu 
gadatirgus

24. augusts, 
sestdiena

Sīpolu un zivju gadatirgus ir gada gaidītākais notikums pie Peipusa ezera. Un kā tad ar Kallastes sarkanajām 
klintīm? Tās noteikti jāredz, tāpat kā klintis, ko tautā dēvē par debesu mājām, Ahjas upes ainaviskajā senlejā. 
Aplūkosim pasakaino Alatskivi pili, kas ir ieteikta iepazīšanai projektā «Dzīve uz divu pasauļu robežas».

31 EUR, 
bērniem 25 EUR

Pa grāfu Plāteru – 
Zībergu pēdām Latgalē. 
2. maršruts

24. augusts, 
sestdiena

Grāfu Plāteru – Zībergu īpašumu robežakmens –Nīcgales Lielais akmens un Kalupes katoļu baznīca ar vietējo 
gidu, Višķu amatnieku ciems. Latgaļu pusdienas. Tikšanās ar vēsturnieku Jāni Kudiņu.

30 EUR, 
bērniem 25 EUR

Jāņa Čakstes un Edvarta 
Virzas Zemgale

28. augusts, 
trešdiena

Turpinot iepazīt Latvijas valsts simtgades ceļu, apmeklēsim izcilu personību dzimtās mājas ar īpašu auru, kas 
piesaista, ļauj sakārtot domas un atgūt dvēseles mieru.

28 EUR, 
bērniem 24 EUR

Aglona un tās apkārtne 31. augusts, 
sestdiena

Dosimies uz  starptautiskas nozīmes svētvietu – Aglonas baziliku, ko pagājušajā vasarā apmeklējis Romas 
pāvests. Izbaudīsim īpašo gaisotni Karaļa kalnā, kurā izvietotas vairāk nekā 50 koka skulptūras par Bībeles 
sižetiem. Būsim pie neparastiem nostāstiem apvītā Čertoka ezera. Godu saimnieču ciema namamāte, īsta 
latgaliete, stāstīs par latgalisko „ kukņu” un piedāvās īstus latgaliešu ēdienus.

 29 EUR, 
bērniem 25 EUR

Pārgājiens
 Kihnu salā            

31. augusts, 
sestdiena

Izslēgsim savus mobilos tālruņus, lai kopā ar ģimeni vai labiem draugiem dotos baudīt mieru. Dosimies 15–20 
km garā pārgājienā pa Kihnu salu Igaunijā.

25 EUR, 
bērniem 20 EUR

SEPTEMBRIS

Latgalē skatāmā nekad 
netrūkst...

7. septembris, 
sestdiena

Latgales spēks nav zudis, tas ikdienā sastopams šeit mītošajos cilvēkos, par ko būs iespēja pārliecināties, 
dodoties braucienā uz Baltinavas teātri, ciemojoties Malnavas pusē pie vienas no mūsu latvju saimniecēm, 
Balvos apskatot lielāko vēja zvanu kompleksu pasaulē, pa ceļam iebraucot vēl vienīgajā pieejamajā Latvijas 
spoku pilsētā Kupravā.

28 EUR, 
bērniem 25 

Atvasara Zemgalē
JAUNUMS

7. septembris, 
sestdiena

Ciemos pie pils dāmām Ērberģes muižā. Rudens ražas svētki Ausekļa dzirnavās. Vietējo labumu un gardumu 
tirdziņš. Lustīgi priekšnesumi un pazīstamas šlāgergrupas uzstāšanās.

28 EUR, 
bērniem 25 EUR

Setu zeme un Peipusa 
piekraste
JAUNUMS

7.–8. septembris

Dienvidigaunija ir iezīmīga ar savdabīgiem vēstures faktiem un interesantām setu un vecticībnieku tradīcijām. 
Baudīsim īpašus ēdienus pie setiem un vecticībniekiem. Divu dienu ceļojumā būs iespēja priecāties gan par 
jaukām ainavām, gan cilvēka rokām veidotu skaistumu, kas kopts un lolots priecē apmeklētājus. Vējam matos 
ļausimies braucienā ar kuģīti pa ceturto lielāko Eiropas ezeru – Peipusu. Vakarā baudīsim Verskas sanatorijas 
relaksējošos piedāvājumus. Būs iespēja tikties ar rosīgiem cilvēkiem un iepazīties ar viņu mazo biznesu 
nomaļajos Igaunijas dienvidos. 

85 EUR, 
bērniem 70 EUR

Tukuma puses raža 14. septembris, 
sestdiena

Ļausimies garšas kārpiņu lutināšanai ar smiltsērkšķiem, kas ir nepārspējams enerģijas un veselības avots. 
Iepazīsim sviesta, muskata, spageti, ozolzīļu, rieksta un vēl citas saules ogas – ķirbjus. Savu ķirbīti atradīs 
katrs. Ļausimies skaistiem dārziem un augiem. Vai zināt, kas ir gliemežu SPA? Uzzināsim kopā!

27 EUR, 
bērniem 24 EUR

Žemaitijas pērles Lietuvā
JAUNUMS 

14. septembris, 
sestdiena

Vietējā gida pavadībā uzzināsim, kāpēc Telšos uz katra stūra mīt lācis, nobaudīsim siera «Džiugas» saldējumu. 
Izstaigāsim romantisko piecu labirintu parku. Mirklis Lietuvas svētceļnieku svētītā Žemaitijas Kalvarijā.

32 EUR, 
bērniem 27 EUR

Apceļojam mākslas un 
mūziķu Kurzemi
JAUNUMS

14.–15. 
septembris

Piedāvājam doties skaistā ceļojumā. Tu īsti nezini, kas tur būs, bet tu uzticies, esi atvērts un ļaujies 
piedzīvojumam – šoreiz mākslas un mūzikas pasaulē: pa Jaņa Rozentāla taku Saldū, skatot Kazdangas pili un 
parku, iepazīstot Mārtiņa Freimaņa piemiņas vietas un baudot radošo gaisotni Aizputē (arī Mārtiņa Santa vīna 
darītavā ). Pārsteigumu pilns ir brīnišķīgo Apriķu un Zlēku baznīcu apmeklējums, savukārt Padures muižas klētij 
ir ne tikai savs stāsts, bet arī īpašs cienasts. Ceļojuma beigās – Ineses mājas kūkas kā īsts mākslas darbs !

80 EUR, 
bērniem 75 EUR

Pirts zeme Igaunijā 21. septembris, 
sestdiena

Melnā lielā pirts, meža vai kara melnā pirts, plēves pirts, džakuzi pagalma vidū, grils pagalmā, telpas, kur 
pārģērbties, telpas kopābūšanai, lai varētu padzert tēju, paēst līdzņemtās pusdienas, pašu līdzi paņemto 
aliņu vai citus dzērienus, somu pirts iekštelpās – tas viss mūs sagaidīs pirts zemē Igaunijā. Pa ceļam uz pirtīm 
paviesosimies Latvijas raganu galvaspilsētā Apē – tā šo pilsētu nodēvējuši žurnāla «Citādā Pasaule» publicisti. 
Mēģināsim paši pārliecināties, vai tas tā ir.

23 EUR, 
bērniem 20 EUR

Izbaudot Zemgales 
garšu

21. septembris, 
sestdiena

Apskatīsim lielāko šitaki sēņu audzētavu Latvijā, degustēsim svaigas šitaki sēnes, klausīsimies to audzēšanas 
noslēpumos un baudīsim lielisku sēņu zupu. Viesosimies “Piparmētru namiņā”, kur iepazīsimies ar dažādu veidu 
mētrām, baudīsim aromātisku tēju, izgaršosim piparmētru pārstrādes produktus. Gardēžus palutināsim ar 
dažādu veidu sieriem. 

28 EUR, 
bērniem 25 EUR

Pretim zelta rudenim 
Vidzemes pusē

28. septembris, 
sestdiena

Tā kā septembris ir dzejas mēnesis, klausīsimies un baudīsim Ojāra Vācieša dzeju par Gaujienu. Apskatīsim 
Gaujienas pili, avotu «Lauvas mute», Jāzepa Vītola memoriālo muzeju «Anniņas». Sekos brauciens ar bānīti, 
kura ceļā var gadīties dažādi pārsteigumi...  Pārliecināsimies par Alūksnes pilsētas skaistumu zelta rudenī.

24 EUR, 
bērniem 21 EUR

Tīsu bāzes noslēpumi
28. septembris, 

sestdiena 
Dosimies aizraujošā ekskursijā kādreizējā PSRS ballistisko raķešu bāzes teritorijā – Tīsu bāzē. Uzzināsim daudz 
interesanta par šīs vietas vēsturi un šodienu gan pazemē, gan virszemē.
Pēc pusdienām ciemošanās Ķiploku pasaulē, kur ķiplokus prot pārvērst pat konfektēs.

28 EUR,
bērniem 25 EUR  
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OKTOBRIS

Rudens Tallinā 5. oktobris, 
sestdiena

Igaunijas arhitektūras grandiozākā pils – Kadriorgs un tās parka komplekss. Japāņu dārzs. 
32 EUR, 

bērniem 27 EUR

Nesteidzīga atpūta 
Lietuvas kūrortpilsētās 5.–6. oktobris

Pastaiga Birštonas kūrortpilsētā. Lietuviešu salduma “šakotis” gatavošana! Vakarā iespēja doties baudīt 
ūdenspriekus Druskininku ūdens atrakciju parkā. Nonāksim brīnumainā svēto, pūķu, milžu, un citu lietuviešu 
folkloras varoņu pasaulē, ko no koka veidojuši amatnieki.

90 EUR, 
bērniem 80 EUR

Zelta lapkritis Igaunijas 
pierobežā

12. oktobris, 
sestdiena

Kas var būt skaistāks par rudens vērošanu no Munameģa torņa virsotnes! Varbūt vēlies nobaudīt «Very Berry» 
ražotās sulas, sukādes vai dzērvenes, iepazīt «Nopri» saimniecību un degustēt tās ražojumus? Arī tas būs 
iespējams!

26 EUR, 
bērniem 23 EUR

Igaunija: 
Sāremā rudens 
valdzinājums 
                                            

12.–13. oktobris

Sāremā rudenī no cita skatupunkta pārsteigs ar migrējošo putnu un ogu bagātību, jo jaunatklāsim salu, 
dodoties pārgājienā pa 4,8 km garo šķeldu un dēlīšiem izlikto purva taku uz Pikjerva (Pikkjärve) ezeru. 
Labos laikapstākļos mūs sagaida arī 10 km gara marķēta smilšu taka gar pašu jūru vienā no skaistākajām un 
senākajiem nacionālajiem parkiem – Vilsandi. Lutināsim sevi «SPA Hotel Meri» ūdeņos un pirtīs Kuresārē. Būs 
īsa pietura Pangas stāvkrastā un Anglas vējdzirnavu kalnā. Izpētīsim “Sāremā Stonhendžu” miniatūrā – unikālu 
akmeņu veidojumu. Izstaigāsim Koguvas ciemu.

85 EUR, 
bērniem 75 EUR

SPA Pērnavā 16. oktobris, 
trešdiena

Relaksācijas un sevis lutināšanas brauciens uz Pērnavu. SPA procedūras palutinās ķermeni, bet daudzveidīgās 
pirtis uzlabos imunitāti. Izbraukšana no Smiltenes, Valmieras.

17 EUR 

Radošā Vecpiebalga 19. oktobris, 
sestdiena

Ciemošanās pie radošiem un aktīviem Vecpiebalgas uzņēmējiem. Vietējo saimniecību apskate. Produkcijas 
degustācija.

24 EUR, 
bērniem 21 EUR

Pārgājiens Igaunijā, 
Munameģa 
apkārtnē                       

26. oktobris, 
sestdiena

Labam ceļojumam nav obligāti jābūt tālam. Daudz interesanta – gan jau labi zināma, gan plašam lokam vēl 
neatklāta – var atrast pie mūsu ziemeļu kaimiņiem. Šoreiz 15 – 20 km garajā pārgājienā iepazīsim gleznaino 
Munameģa apkārtni.

26 EUR, 
bērniem 22 EUR

Ceļojums kosmosa 
pasaulē un piedzīvojumi 
Viļņā

26.–27. oktobris
Iepazīsimies ar cilvēces saiknēm un kosmisko pasauli. Dosimies uz Ilūziju centru, kur katrā istabā piedzīvosim 
unikālas ilūzijas. Ekskursija Viļņas pilsētā. Izbaudīsim nebeidzamos priekus VICHY ūdens parkā.

80 EUR,
 bērniem 75 EUR

NOVEMBRIS

Atpūta mūsdienīgi 
vēsturiskajā 
Ziemeļigaunijā

2.–3. novembris
Narvas pilsētas skaistākās vietas un cietoksnis. Miniatūrā Narva 20. gs. sākumā. Atpūta un ūdensprieki SPA 
kūrortpilsētā Narva-Jēsū. Somu jūras līča smilšainās pludmales. Padomju laika vēstures pieminekļa – Silemā 
pilsētas – noslēpumi. Silemā ūdenskritums ziemas rotā. 

90 EUR, 
bērniem 80 EUR

Kultūras baudījums 
Rundāles pilī

Novembris (datumi 
tiks precizēti)

Liepājas simfoniskā orķestra koncerts Rundāles pils baltajā zālē. Kopā ar vietējo gidu burvīga pastaiga pa pils 
zālēm.

28 EUR, 
bērniem 25 EUR

Lietuvas muižu 
noslēpumi

9. novembris, 
sestdiena

Taujēnu muižā sajutīsim seno laiku un mūsdienu estētiku, komforta dvesmu un majestāti. Tālāk jau ceļi vedīs 
uz Užugiris muižu jeb Užugiris sētu – Lietuvas pirmā prezidenta paraugsaimniecību. Ramīgalas dzirnavās 
nobaudīsim siltas pusdienas.

27 EUR, 
bērniem 24 EUR

Mana Latvija, mana 
vēsture

16. novembris, 
sestdiena

Pāršķirsim Pirmā pasaules kara vēstures lappuses un teatralizētā ekskursijā izdzīvosim latviešu karavīru skaud-
ros stāstus. Latviešu tautas identitātes pamatvērtība ir maize. «Lāču» maizes ceptuvē būs iespēja uzzināt visu 
par maizes tapšanu, degustēt produkciju un izmēģināt cepumu veidošanu. Apmeklēsim arī jaunu apskates 
objektu – «Annas koku skolu», kur uzzināsim, kas ir arborisms, kā pareizi kopt kokus un daudz ko citu. 

25 EUR, 
bērniem 23 EUR

Silta atpūta Verskā 16.–17. novembris Akvaparka prieki īstā minerālūdenī. Dažādu veidu džakuzi, straumes, pirtis. Un tas viss Krievijas pierobežā.
75 EUR, 

bērniem 70 EUR

Siera un alus ceļš Lietuvā 23. novembris, 
sestdiena

Redzēsiet, kā tiek brūvēts alus vienā no modernākajām alus darītavām Lietuvā. Apmeklējam Rokišķu pilsmuižas 
ansambli. Pēc tam – izglītojoša programma «Siera ceļš».

28 EUR, 
bērniem 23 EUR

DECEMBRIS

SPA Pērnavā 4. decembris, 
trešdiena

Relaksācijas un sevis lutināšanas brauciens uz Pērnavu. SPA procedūras palutinās ķermeni, bet daudzveidīgās 
pirtis uzlabos imunitāti. Izbraukšana no Cēsīm, Valmieras.

17 EUR 

Ar pirmssvētku noskaņu 
uz Gulbenes pusi 

7. decembris, 
sestdiena

Advente – svētku gaidīšanas laiks. Ar pirmssvētku noskaņu dodamies iepazīties ar Gulbenes pusi. Uzzināsiet, 
kas ir “Dzelzceļš un tvaiks”, apskatīsiet Latvijas pusdārgakmeņus, uzzināsiet, kādus vīnus var pagatavot no lauku 
saimniecībā audzētām ogām un augļiem. Brauciena īpašā svētku noskaņa jūs gaida Rankas muižā. Ko tieši šeit 
piedzīvosiet, lai paliek noslēpums, bet būs gan piparkūkas, gan karstvīns. 

26 EUR, 
bērniem 23 EUR

Ieskandinām 
Ziemassvētkus Igaunijā

7. decembris, 
sestdiena

Našķēšanās ar kūkām Salacgrīvā. Izbaudām igauņu Ziemassvētku tradīcijas labākajā Igaunijas 20. gadsimta 
sākuma saimniecībā. Darinām Ziemassvētku rotājumus, izbraucam zirga pajūgā, apmīļojam mājlopus un 
izkustamies senajās igauņu rotaļās.

27 EUR, 
bērniem 24 EUR

Adventes noslēpumainā 
ekskursija

14. decembri, 
sestdiena

Aizved tur, nezin kur, atrod’ to, nezin ko! Braucienam līdzi jāņem pase vai ID karte. 35 EUR

Gaismas parks Jūrmalā 
un Ziemassvētku tirdziņi 
Rīgā

14. decembri, 
sestdiena

Ja vēl neesi atradis savu Ziemassvētku sajūtu, tad Gaismas parks Jūrmalā un tirdziņi Rīgā ir tā vieta, kur to 
noteikti varēsi notvert. Dzintaru Mežaparka teritorija decembrī pārvēršas par pārsteigumiem bagātu vietu, kur 
iemirdzas īpaši Ziemassvētku tematikai veidoti dekori no 85 tūkstošiem LED gaismiņu.

25 EUR, 
bērniem 23 EUR

Koks un Ziemassvētki 21. decembri, 
sestdiena

Latviešu un citu tautu kultūrā liela nozīme ir kokam. Mājas, dažādi sadzīves priekšmeti, laivas un Ziemassvētku 
eglīte – tas viss no koka. Šajā pirmssvētku laikā izzināsim koka nozīmi latviešu un japāņu kultūrā. Namdara 
mājās uzzināsiet gan par koka apstrādi, gan iemācīsieties izgatavot koka un niedru rotājumus. Un kas tad par 
svētkiem bez pārsteigumiem! Mežs ar sveču gaismiņām, lāpas un omulīgs Ziemassvētku vecītis Meža rezidencē. 
Īsta svētku noskaņa gan lieliem, gan maziem. Un kā tad ar svētku našķiem? Būs! Iebrauksim «Rāmkalnos», lai 
noskaidrotu, ko tur ražo, un nopirktu kādu kārumu. 

25 EUR, 
bērniem 23 EUR

Viļņa Ziemassvētku 
nokrāsā

21. decembri, 
sestdiena

Visapkārt jūtamā rosība, dekorācijas un mūzika īpaši papildina svētku noskaņu. Meklējot jaunas sajūtas un 
iespējas, vērts paraudzīties, ko piedāvā tuvākie kaimiņi. Arī tepat – tuvajās ārzemēs – iespējams izbaudīt 
skaistu svētku gaidīšanas laiku un svinības. Lūkosim, ko šajā gadā būs sarūpējusi Viļņa.

31 EUR, 
bērniem 26 EUR
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