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www.Balt-Go.lv 

 

Polijas pilsētu pērles 
 

19. – 22. septembris, 2019.g. 
 

Ceļazīmes cena: 165 EUR / bērniem līdz 15 gadiem: 155 EUR 
 

Ekskursijas vadītāja Žanna Otersone 
 

Mazas, simpātiskas, kultūrvēsturiskiem piemenekļiem bagātas Polijas dienvidautrumu 
mazpilsētas – Belastoka, Ļubļina, Zamošča, Sandomeža, kuru nosaukumi īpaši izteiksīgi skan poļu 
valodā. Aizbrauksim, izstaigāsim, apskatīsim un novērtēsim Polijas mazpilsētu šauro ieliņu, 
senlaicīgo piļu, baznīcu un laukumu šarmu un provinciālo eleganci! 
 

 

1. diena – 19. septembris, ceturtdiena 
 

Izbraukšanas vietas un laiki tiks precizēti un būs atrodami www.Balt-Go.lv 
(orientējoši: 4:30 no Smiltenes, 5:00 no Valmieras, 5:30 no Cēsīm, 6:40 no Rīgas). 

Ceļš cauri Lietuvai, Polijai.  

Apstāšanās Belostokā (~3h). Neliela pastaiga pa pilsētu grupas 

vadītāja vadībā - Branicku pils, vecpilsētas rātslaukums, 

oriģināla senlaicīga baznīca. 

Brīvais laiks pusdienām.  

Vakarā ierašanās Ļubļinā. Ļubļina – lielākā un attīstītākā pilsēta 

Vislas upes austrumu krastā. Pilsēta vilina tūristus ne tikai ar 

saviem arhitektūras pieminekļiem, bet arī īpaši mājīgu atmosfēru 

un komfortu. 
 

Viesnīca Polijā, Ļubļinā 

2. diena – 20. septembris, piektdiena 
 

Brokastis viesnīcā.    
 

      Ļubļina - ekskursija ar kājām pa Vecpilsētu. Ļubļinas 

Vecpilsēta iekļauta UNESCO mantojuma sarakstā, Krakovas vārti 

kā pilsētas simbols, Sv.Trīsvienības baznīca un pārsteidzošā 

Ļubļinas pils. Piedāvājam apmeklēt muzeju un Sv.Trīsvienības 

bazīcu, kas skaitās viens no galvenajiem pilsētas apskates 

objektiem. Baznīca ir celta gotikas stilā, bet tās griestus klāj 

unikālas bizantijas stila freskas.  

      Sandomeža – Vislas un Sanas upju satecē veidojusies pilsēta, 

kas ir viena no senākajām Polijas mazpilsētām, arhibīskapijas 

centrs. Karaliskā pils, pilsētas katedrāle, Sv. Jadvigas krauja, 

pilsētas Rātslaukums. 

Viesnīca Polijā, Ļubļinā 

3. diena – 21. septembris, sestdiena 
 

Brokastis viesnīcā. 
 

   Zamošča. Šī pilsētiņa ir celta 16.gs. un ir iekļauta UNESCO 

mantojuma sarakstā. Pilsēta tika celta kā pilsēta cietoksnis 
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kancleram Janam Zamoiskim. Zamošču sāka celt klajā laukā 

stingri pieturoties detalizētam plānam. No Padujas bija uzaicināts 

slavens itāļu arhitekts Bernardo Morando, kurš izveidoja pilsētiņu 

Itāļu renesanses stilā un pilsēta ieguva iesauku „ Ziemeļu Paduja”. 

Laika gaitā iedzīvotāju radītā spilgtā daudznacionālā mozaīka bija 

kā svarīgs savienojošs posms starp Austrumiem un Rietumiem. 

Pastaigas laikā redzēsim Zamoščas pili, pieminekli pilsētas 

dibinātājam, neskaitāmas sakrālās celtnes, Armēņu namu, 

Rātsnamu, Arsenālu un patīkami pavadīsim laiku. Dažādus 

suvenīrus var iegādāties tūristu iecienītajā tirgus laukumā. 

Laukumu ieskauj dažādas kafejnīcas un restorāni. 

Atgriešanās Ļubļinā, brīvais laiks.  
 

Viesnīca Polijā, Ļubļinā 
4. diena – 22. septembris, svētdiena 
 

Brokastis viesnīcā.  
Sākam mājupceļu līdz Augustovai. 

Augustova – Polijas kūrortpilsēta, kas Latvijas tūristiem 

pazīstama kā ezeru un kanālu pilsēta. Caur pilsētu XIX gadsimtā 

izveidots Augustovas kanāls, kas savieno Vislas un Nemunas 

upes. Karaļa Sigismunda Augusta laukums– vieta, kur sākās 

pilsētas vēsture, kuģīšu piestātne un Rospudas ezera promenāde. 
Pusdienu pauze Polijā.  

Mājupceļš, atgriežamies pirms pusnakts. 
 

Ceļazīmes cena 165 EUR  / bērniem līdz 15 gadiem: 155 EUR 

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 

vietējo gidu pakalpojumi 
 

Papildus izmaksas*   (pēc izvēles): 

Apdrošināšana – 1 EUR / dienā (sākot ar 65 gadu vecumu – individuāla cena) 

Ļubļinas pils – 10 EUR 

Sandomežas pils – 5 EUR 

Zamoščas pils – 6 EUR 

* 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 12.07.2019. 

 

trešā iemaksa  

līdz 12.08.2019. 

 

līdz  

12.09.2019. 

 

50 EUR 50 EUR 40 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. 
 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti  
LR pilsoņa pase vai ID karte !!! 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. Balt-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!  
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