
 
 

 

 

 
Baltkrievija. Minska un Masļenicas svinēšana 

8.–10.03.2019 
Ceļazīmes cena 155 EUR 175 EUR / 135 EUR 155 EUR bērniem līdz 15 gadiem + vīza 

Cenā ietvertas 3 dienas akvaparka apmeklējums! 

Ekskursijas vadītāja Žanna Otersone 
 

Brauciena laikā iepazīstamies gan ar baltkrievu tradīcijām, gan piedalāmies Masļeņicas svinēšanā. Atpūta SPA 

viesnīcā, iespēja pieteikties uz relaksējošām procedūrām un vannām. Minskas iepazīšanas ekskursija.  
   

1. diena – 8. marts, piektdiena 
 

Izbraucam pl. 5.00 no Smiltenes, pl. 5.30 no Valmieras, pl. 6.10 no Cēsīm, 

pl. 7.40 no Rīgas. 

Ierašanās Minskā. Neliela iepazīšanās ekskursija pa pilsētu. Lielveikala 

apmeklējums. 

Reģistrēšanās viesnīcā blakus akvaparkam. 

Laiks ūdensprieku baudīšanai. Baltkrievijas pirmais ūdens izklaides parks ir 

piektais lielākais Eiropā! Apmeklētājiem tiek piedāvāti baseini gan iekšpusē, 

gan ārā, dažāda līmeņa kalniņi, atrakcijas lieliem un maziem. Akvaparka 

teritorijā atrodas SPA komplekss. SPA procedūras par papildu samaksu.  

Procedūru saraksts atrodams http://waterpark.by/ru/tseny/territoriya-spa. 

Vairāk par akvaparku “Ļebjažij” – www.waterpark.by. 

2. diena – 9. marts, sestdiena 
 

Brokastis viesnīcā.  

Masļenicas svinības etnogrāfiskajā ciematiņā “Dudutki”. Svētku 

svinēšana. Folkloras kopa. Tautas dziesmas un baltkrievu dejas.  

Atpakaļ uz viesnīcu, lai turpinātu baudīt SPA un akvaparka centru vai ie-

spēja doties uz pilsētu un iepirkties Minskas lielveikalos. 
 

3. diena – 10. marts, svētdiena 
Brokastis viesnīcā.  

Turpinās SPA un akvaparka centra baudīšana. 

Brīvais laiks vai iespēja doties pa Minskas lielveikaliem iepirkšanās tūrē.  

Pēcpusdienā uzsākam mājupceļu. Mājās atgriešanās ap pusnakti.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 40 EUR. Papildu vieta autobusā – 70 EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 

 2 naktis viesnīcā *** 

 2 brokastis 

 viena vieta komfortablā tūristu klases au-
tobusā 

 ekskursijas vadītāja pakalpojumi 

 akvaparka apmeklējums katru dienu 

 trenažieru zāles apmeklējums līdz plkst. 
16.00 

 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 ekskursija pa Minsku – 5 EUR 
 “Dudutki” – cena tiks precizēta 
 pusdienas – 7 EUR 
 SPA procedūras. Procedūru saraksts atrodams šeit: 

 http://waterpark.by/ru/tseny/territoriya-spa. 
 Baltkrievijas vīza un apdrošināšana – 25 EUR. Dokumenti vīzas nofor-

mēšanai jāiesniedz līdz 20.02.2018. Nepieciešama 1 krāsaina fotogrāfija 
3,5 x 4,5 cm uz balta fona, 80% sejas tuvplāns. Pases oriģināls. Aizpildīta pie-
teikuma anketa, kas būs pieejama mūsu birojos. 

 

 

http://waterpark.by/ru/tseny/territoriya-spa
http://www.waterpark.by/
http://waterpark.by/ru/tseny/territoriya-spa


Ceļojumam 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! 

 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros nodokļu un 

nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja. 

 
Sēdvieta autobusā tiek piešķirta pieteikšanās un avansa iemaksas/pilnas ceļojuma apmaksas secībā. 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! 

 

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

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

avansa iemaksa jāveic 5 

dienu laikā no pieteikšanās 

brīža 
 

otrā iemaksa  

līdz 12.01.2019. 

trešā iemaksa  

līdz 12.02.2019. 

 

līdz  

20.02.2019. 

 

50 EUR no personas 50 EUR no personas 50 EUR no personas atlikusī summa 
Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma noteikumiem: www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties ar «Balt-Go», iemaksu grafiks var būt citādāks. 

 

Atsakoties no ceļojuma 90–60 dienas pirms brauciena, klients zaudē 20% no ceļazīmes summas, 59–30 dienas 

– 40% no ceļazīmes summas, vēlāk nekā 30 dienas pirms brauciena – visu summu. Iemaksātos līdzekļus var 

pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētājā ceļojumā. 

mailto:balt-go@balt-go.lv
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