
 
 

 

 

 

Paradīzes sala – Maurīcija  
Jalsa beach hotel & SPA 4* brokastis un vakariņas 

Ceļojuma datumi: 10.01. – 19.01.2020 
1345 EUR par personu divvietīgā numurā 

 

Maurīcija, oficiāli Maurīcijas Republika ir salu valsts Indijas okeāna dienvidrietumos, aptuveni 

900 km uz austrumiem no Madagaskaras. No salas uz ziemeļiem atrodas Seišelu arhipelāgs, bet 

uz rietumiem atrodas Francijas aizjūras departaments — Reinjona. Maurīcija ir tropu paradīze. 

Ne velti savulaik Marks Tvens teica: “Maurīcija eksistēja vēl pirms paradīzes, un Dievs radīja 

paradīzi pēc tās tēla un veidola.” Daba šeit patiesi ir kā paradīzē. Viesnīcas šeit ir īpaši 

gaumīgas un ar savu šarmu. Šis galamērķis būs piemērots visu vecumu pāriem, tai skaitā 

medusmēnešiem un kāzu jubilejām, kā arī vienkārši atpūtai skaistuma un dabas apskāvienos. 

 

Ceļojuma cenā iekļauts: 

 

• Lidojums Rīga – Frankfurte – Maurīcija – Vīne - Rīga 

 

• 8 naktis viesnīcā “Jalsa beach hotel & SPA” 4* standarta numurā ar brokastīm 

un vakariņām 

http://www.jalsabeach.com/index.php/en/ 

• Sagaidīšana lidostā. 

 

• Transfērs no lidostas uz viesnīcu un no viesnīcas uz lidostu. 

 

Papildus: 

• Ceļojuma apdrošināšana 

• Personīgie izdevumi 

• Ekskursijas, kuras būs iespējams iegādāties viesnīcā 

 
 

 

 

 

 

22571221  

 
Aija.daudze@balt-go.lv 



Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra, kas derīga vēl 6 mēnešu pēc 

atgriešanās no ceļojuma.   

!!! 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.  

 

PIESAKIES pa tālr. 22571221 vai epastu aija.daudze@balt-go.lv, 

personīgi «Balt-Go» birojos Rīgā vai Valmierā 
Piesakoties 

ceļojumam 
 

otrā iemaksa  

 

trešā iemaksa  

 

 

līdz  

10.12.2019 

 

675 EUR   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 90–30 dienas pirms brauciena, klients zaudē 675 EUR no 

ceļazīmes summas, vēlāk nekā 30 dienas pirms brauciena – visu summu. 

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

