
  
 

 

BALTKRIEVIJA – MINSKAS PASAKAS UN LEĢENDAS 
 

24. – 28. jūlijs, 2019.g.  

 

Ceļazīmes cena: 285 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 270 EUR + vīza 

 

Ekskursijas vadītāja Rigonda Prīse 

 

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 ar senajām tehnoloģijām Dudutki, redzēsim, kā top lielākās 

automašīnas BELAZ. Apskatīsim moderno Minsku ar interaktīvo muzeju un 

vismodernāko akvaparku Austrumeiropā. 
 

 1. diena – 24. jūlijs, trešdiena 

Izbraukšana no  Smiltenes- 5.00 

                          Valmieras – 5.30 

                          Cēsīm 6.00 

Ceļš caur Lietuvu, robežas šķērsošana, iekārtošanās viesnīcā. 

 Minskas apskates ekskursija ar kājām vietējā gida pava-

dībā, krievu valodā. Ekskursijas laikā apskatīsim XVII gs. 

Pētera – Pāvila baznīcu, koka ielu Ņemigu, gleznaino Aug-

špilsētu. Tā piesaista ar īpašu pagātnes auru, kura mīt še-

jienes senajās ēkās un šaurajās ieliņās, kurās izvietojušies 

muzeji, mājīgas kafejnīcas, restorāni un veikaliņi. Izstaigā-

sim Troickas priekšpilsētu, kur pilsētas dzīve mutuļo ie-

priekšējā gadsimtā, bet mūsdienās viesus piesaista muzeji, 

suvenīru kioski, mājīgās kafejnīcas, krodziņi un vēl daudz 

kas cits. 

Viesnīca Minskā. 

 2. diena – 25. jūlijs, ceturtdiena 

Brokastis viesnīcā.    

 Nesviža – bijušo kņazu Radzivilu ordinācijas galvaspilsēta. 

Pils, parka kompleksa apskate, kurš veidots XVI – XVIII 

gadsimtā, kuru ieskauj augsti zemes vaļņi un plaši dīķi. 

Kompleksa arhitektūrā savijušies renesances, baroka un 

klasicisma elementi. Majestātiskā pils – cietoksnis ir vieno-

tā ansamblī apvienotu ēku komplekss, kurš aptver elegantu 

parādes pagalmu.  

 Miras pils – 2000.gadā ši pils tika iekļauta UNESCO pa-
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saules kultūras mantojuma sarakstā. Saglabājusi savu vēs-

turisko kolorītu līdz mūsdienām. Pils kompleksu ieskauj 

iespaidīgi aizsardzības vaļņi, angļu stila parks un itāļu stila 

dārzs 

 Stročici – vienīgais Baltkrievijas brīvdabas muzejs-

skansens, kurā tiek koptas seno baltkrievu sadzīves un arhi-

tektūras tradīcijas. 

Viesnīca  Minskā. 
 3. diena – 26. jūlijs, piektdiena 

Brokastis viesnīcā. 

  BELAZ autorūpnīca – te top lielākās automašīnas pasau-

lē. Kā milzu kosmiskas skudras tie lēnām rāpo pa pasaules 

karjeriem un pārvadā vissmagākās kravas, kas ierakstītas 

Ginesa rekordu grāmatā. Iepazīsiemies ar rūpnīcas tapšanas 

vēsturi, apskatīsim autobūves procesu.  

Dudutki – brīvdabas muzejs, viens no apmeklētākajiem 

Baltkrievijā! Jūs redzēsiet vienīgās Baltkrievijā darbojošās 

vēja dzirnavas, kur pats melderis pasniedz cienastu. Ja 

vēlēsieties izkalt laimes pakavu, tad droši jādodas iekšā 

senajā smēdē. Apmeklējiet tradicionālo galdnieka meistara 

darbnīcu, ar seniem galdniecības instrumentiem, grezno 

maizes ceptuvi, seno automobīļu izstādi... Visur – 

etnogrāfiskais ietvars ar interaktīvu 

darbošanos. Ekskursijas laikā iepazīsimies ar vienīgo 

darbojošos Baltkrievijas tautas amatniecības muzeju. Jūs 

sagaidīs pārsteidzošs ceļojums: nopietna ekskursija ar 

nenopietniem piedzīvojumiem – kandžas degustācija, 

vizināšanās ar zirgiem, meldera cienasts.  

Viesnīca  Minskā. 

 4. diena – 27. jūlijs, sestdiena 

Brokastis viesnīcā. 

Interaktīvās zinātnes muzeju “Kvants”. Šis ir viens no 

retajiem muzejiem, kurā atļauts aiztikt muzeja eksponātus, 

jo tādējādi pašam ir iespēja pārliecināties par optiskajām 

ilūzijām, pārsteidzošām magnētisma īpašībām un citiem 

zinātnes “brīnumiem”. Muzeja ekspozīcija sadalīta atbil-

stoši zinātnes apakš nozarēm, piemēram, Optikas zāle, 

Akustikas zāle. 

 Brīvais laiks Minskā - iespēja apmeklēt tirdzniecības 

centrus, lai iegādātos dāvanas un suvenīrus. 

Viesnīca  Minskā.  

 5. diena – 28. jūlijs, svētdiena 

Brokastis viesnīcā. 

 Staļina līnija - bija no 1928. līdz 1939. gadam izbūvē-

ta nocietinājumu līnija gar PSRS rietumu robežu. Līniju 

veidoja nocietinātie rajoni ar betona bunkuriem un ložme-

tēju dotiem. Tagad te ir lidmašīnu, tanku, parastas un nepa-

rastas kara tehnikas zona, kas īpaši patīk vīriešiem. 

Mājupceļš. 

Ceļazīmes cena 285 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 270 EUR + VĪZA 

Papildus 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 

http://www.balt-go.lv/
https://lv.wikipedia.org/wiki/Nocietin%C4%81jumi
https://lv.wikipedia.org/wiki/Padomju_Savien%C4%ABba
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Bunkurs&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Dots&action=edit&redlink=1
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Papildus izmaksas*   (pēc izvēles): 

 BELAZ rūpnīca  – 32 BYR 

 Skatu laukums uz Minskas bibliotēkas jumta – 4BYR 

 Dudutki etnogrāfiskais muzejs – 18BYR 

 Stročicu brīvdabas muzejs – 13BYR 

 Nesvižas pils  –14BYR 

 Miras pils – 14 BYR 

 Staļina līnija – 15 BYR 

 Muzejs “ Kvants” – 22 BYR 

 Baltkrievijas vīza – 25 EUR Dokumenti vīzas noformēšanai jāiesniedz līdz 29.06.2019. Nepieciešama 1 krā-
saina fotogrāfija 3,5 x 4,5 cm uz balta fona, 80% sejas tuvplāns. Pases oriģināls. Aizpildīta pieteikuma anketa, 
kas būs pieejama mūsu birojos. 

 

 

LŪGUMS NAUDU SAMAINĪT PIRMS EKSKURSIJAS! 

* cenas orientējošas (tūrisma objektu saimnieki tās var mainīt, mūs nebrīdinot). Tiks precizētas mēnesi pirms 

brauciena. 

Brauciena laikā par papildus maksu var tikt piedāvāti arī vēl citi objekti un maltītes. 

 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI: 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 100 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: Ceļošanai derīga pase, tās derīguma termiņam jābūt ne mazākam par 3 

mēnešiem pēc atgriešanās un ar vismaz 2 brīvām lappusēm vīzu sadaļā!  

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

derīgas! 

 

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! 
 

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. 

 

Programmā var būt nelielas izmaiņas (izbraukšanas laiki, objektu secība, papildmaksas u.c.). Lūdzam skatīt 

aktuālo programmu www.Balt-Go.lv īsi pirms brauciena. 

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

