
  

 

Tūrisma un transporta 

kompānija 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

www.Balt-Go.lv 

 

Kaļiņingrada (Karalauči): 

Dzintara istabas meklējumos! 

4 dienas: 23. augusts – 26. augusts, 2019.g. 
 

Ceļazīmes cena: 245 EUR / bērniem līdz 15 gadiem: 240 EUR  

Ekskursijas vadītājs žurnālists un fotogrāfs Edvīns Kamoliņš 
 

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!  

 

1. diena – 23. augusts, piektdiena 
 

Izbraukšanas vietas un laiki tiks precizēti un būs atrodami www.Balt-Go.lv 

(Orientējoši: izbraukšana 4:30 no Smiltenes, 5:00 no Valmieras, 5:40 no Cēsīm, 7:00 

no Rīgas). 

Ceļš cauri Lietuvai - 380 km. 

Sovetskā šķērsosim Nemunas robežupi un brauksim cauri  1907. gadā 

būvētiem lieliem akmens vārtiem, kuriem piešķirts karalienes Luīzes vārds- 

karalienes Luīzes tilts (Königin-Luise-Brücke). 

Savukārt pašā Kaļiņingradā nokļūsim cauri greznajiem Karaliskajiem 

vārtiem- kā to savulaik darīja  Prūsijas karalis Frīdrihs I, dodoties uz armijas 

parādes lauku. 

Ceļā raudzīsim  drūmo Vrangeļa torni ar   mežonīgo apkārti un robusto 

arhitektūru. 
Iekārtojamies viesnīcā Krievijā, Kaļiņingradā. 

Vakarā  pilsētas apskates ekskursija (kājām vai ar autobusu) vai, atkarībā no 
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ierašanās, - Dzintara muzeja apmeklējums, kura 28 zālēs raudzīsim oriģinālu 

Dzintara istabas fragmentu, kā arī unikālus mākslas priekšmetus no tīra 

dzintara, kuros atspoguļota  Krievijas  un pasaules vēsture. 

2. diena – 24. augusts, sestdiena 
 

Brokastis viesnīcā. 

 Dzintara ciematā paredzams ceļojums uz pasaules lielāko dzintara ieguves vietu. 

No dzintara karjera skatu laukuma varēs redzēt kā tiek iegūts dzintars, bet vēlāk 

pasēdēt dzintara piramīdā (800 kg saules akmens) un baudīt sveķu smaržu. 

Pārbrauciens uz  Svetlogorsku-  Baltijas jūras stāvkrastā  (Raušena) ir viena no 

retajām pilsētām pilsēta Kaļiņingradas apgabalā, kura Otrā pasaules kara laikā  

karā tikpat kā nav cietusi. Tā šobrīd ir viena no elitārām Krievijas kūrortpilsētām. 

Raksturīga  vācu arhitektūra, kāpas otrā pusē mīlīgs garš ezers ar promenādēm un 

koka tiltiem, gājēju ielas, restorāni, kafejnīcas, dzintara un suvenīru tirgoņi ielās, 

un bezgala daudz viesnīcu, kūrmāju, sanatoriju un atpūtas namu. 

Seko 100 kilometru piedzīvojums  Kuršu kāpās:  „Dejojošais” mežs-  

mistiskais mežs, kura koki izliekušies dīvainā un neparastā formā. Riekstu 

Kāpa (Petša) viena no augstākām kāpām Eiropā. Atrodoties tās virsotnē var 

saklausīt slavenās dziedošās (sanošās) smiltis.  Zvejnieku ciematiņi, dabas 

liegumi., 

Vēlu vakarā  atgriežamies Kaļiņingradā. 

Viesnīca Krievijā, Kaļiņingradā  

3. diena – 25. augusts, svētdiena 
 

Brokastis viesnīcā. 

Pasaules okeāna muzejā ielūkosimies ekspozīcijā ‘’Dzelme’’ , kas 

veltīta okeānu izpētei: gliemežvāki, koraļļi, milzīgs vaļa skelets, dzīvas zivis, 

ģeoloģijas paraugi, jūras kartes. Uzkāpsim uz kāda no zinātniski pētniecisko 

kuģu klājiem (‘’Vitjaz’’ un joprojām darbojošais kosmisko sakaru kuģis 

‘’Kosmonauts Viktors Pacajevs’’), nokāpsim  īstā dīzeļzemūdenē B-413 . 

Pieskarsimies dzīļu pētniecības  aparātiem- batiskafiem. 

Pētīsim pazemes Kaļiņingradu  II Pasaules kara laika  Kēnigsbergas 

komandanta Otto fon Laša (Otto von Lasch)  bunkurā, kurā, kā apgalvo daži no 

zinātniekiem, iespējams, joprojām apslēpta Dzintara istaba 

Ieskatīsimies romantiskos alus krodziņos, kuri iekārtoti  zem viduslaiku 

velvēm cietokšņa mūros. Zivju tirgus apmeklēšana. 

Viesnīca Krievijā, Kaļiņingradā  

4. diena – 26. augusts, pirmdiena 
Brokastis viesnīcā.  

Garīgums un mūsdienu impērijas ambīcijas apvienojas Kaļiņingradas centrā 

esošajās būvēs:  zelta kupliem mirdzoša pareizticīgo Kristus Glābēja 

katedrālē. Ar strūklakām rotāts Uzvaras laukumā un Triumfa kolonnā. 

Pastaiga gar milzīgu atjaunotu (iespēja apmeklēt)  88, 5 metrus garu vientuļu 

kulta celtni  Kanta salas vidū- Kēnigsbergas katedrāli (Domu) ar  Imanuēla 

Kanta kapavietu un  ērģeļu skaņas rosinās uz filozofiskām pārdomām par 

dzīves ritu... No šīs vietas labi pārredzama vieta, kur stāvējusi Kēnigsbergas 

pils. 

 

 

 

 

 



 

Kaļiņingradas mūsdienu pārbūve: modernā Zivju ciema arhitektūra Prēgeles 

upes krastā. 

Došanās mājup caur Sovetsku.  

Ierašanās vēlu vakarā... 
 

Ceļazīmes cena 245 EUR  / bērniem līdz 15 gadiem: 240 EUR 
Papildus vieta autobusā 70 EUR.  Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 70 EUR 

 

 
 

*Cenas orientējošas (tūrisma objektu  

saimnieki tās var mainīt, mūs nebrīdinot). 
 

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

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Piesakoties avansa 

maksa jāveic 5 

dienu laikā 

otrā iemaksa 
līdz 12.04.2019. 

 

trešā iemaksa 
līdz 23.05.2019. 

 

līdz 
12.07.2019. 

 

50 EUR no personas 100 EUR no personas 100 EUR no personas 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: pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra un ir derīga vismaz 6 mēnešus pēc ceļojuma beigām. Dodoties ceļojumā arī 

bērniem ir nepieciešama pase un vīza/evīza. Nepilngadīgiem bērniem (līdz 18 gadiem) nepieciešama arī dzimšanas apliecība. Ja nepilngadīgais ceļo bez 
vecākiem, arī notariāli apstiprināta pilnvara (var tikt prasīti papildus dokumenti). 
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. Balt-Go patur tiesības sasēdināt kopā tos ceļotājus, 

kas autobusā sēž pa vienam un nevēlas piemaksāt par papildvietu autobusā. 

Papildus izmaksas – obligātās! 

 Elektroniskā bezmaksas vīza uz Kaļiņingradu (Latvijas 

pilsoņiem). Palīdzība elektroniskās vīzas noformēšanā – 10 EUR 

no personas. 
Elektronisko vīzu iespējams kārtot personīgi bezmaksas caur šo 

saiti - https://evisa.kdmid.ru/ru-RU. Tādā gadījumā jāsniedz 

informācija BALT-GO birojam, ka evīza ir nokārtota un Jūs 

drīkstat šķērsot robežu. 

 Vai vīza uz Krievijas Federāciju (Latvijas pilsoņiem) + 

medicīniskā apdrošināšana uz ceļojuma laiku – 80 EUR no 

personas. 
 

Papildus izmaksas*   (pēc izvēles). Naudu ieejas maksām lūdzam samainīt 

pirms ekskursijas! 
 Kēnigsbergas komandanta Otto fon Laša (Otto von Lasch)  

bunkurs -  170 RUB 
 Kēnigsbergas katedrāle (Doms) – 200 RUB/600 RUB (ja iet iekšā 

un klausās mūziku) 
 Pasaules okeāna muzejs: kuģa ‘’Vitjaz’’ apmeklējums -  300 RUB 

pieaug./ 100 RUB  bērni 
 Kuģa ‘’ Kosmonauts Pacajevs’’ apmeklējums  - 200 RUB pieaug/ 

100 RUB bērni 
 Centrālā ekspozīcija “Dzelme’’  - 450 RUB pieaug./200RUB 

bērni  
 Zemūdene -  300 RUB pieaug./100 RUB bērni 
 Dzintara muzejs Kaļiņingrada -  100 RUB pieaug./50 RUB bērni 
 Karaliskie vārti -  200 RUB pieaug./ 100 RUB bērni 
 Dzintara raktuves: muzejs un skatu laukums -   450 RUB 
 Vietējais gids krievu valodā – 2 EUR no personas 

*Ieejas biļešu cenas var mainīties! Kopā: ~ 2770 RUB 

 

 

Cenā iekļauts: 
 viena vieta komfortablā tūristu 

klases autobusā 
 3 naktis viesnīcā Ibis 

Kaliningrad Centre ar brokastīm, 

izvietošanu 2 vietīgos numuriņos 

ar ērtībām 
 Balt-Go ekskursijas vadītāja 

pakalpojumi latviešu valodā 
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