
 
 

 

 

 

Pavasaris Prāgā 

13.04 – 16.04.2019. 
Ceļazīmes cena: 357 EUR 

Grupas vadītāja Žanna Otersone 
 

Simts torņu Zelta Prāga, pastaiga pa romantisko Kārļa tiltu un vecpilsētas šauro ieliņu 

noslēpumi, mūsdienu Prāgas smieklīgie un interesantie pieminekļi, Prāgas Petršinakalns un 

skatu  tornis, Prāgas zoodārzs, kas ir viens no lielākajiem Eiropā. 
   

1. diena – 13. aprīlis, sestdiena 
 

Tikšanās Rīgas lidostā plkst. 9.00 pie lidostas informācijas centra.  

Lidojums Rīga – Prāga, tikai ar rokas bagāžu 10 kg. Plkst. 11:45 ielidošana 

Prāgā.  Transfērs uz Prāgas centru. Pusdienu pauze kafejnīcā.  

Iekārtošanās viesnīcā. 

Petršina kalns un skatu tornis. 

Prāgas pils tuvumā esošais kalns ļauj izbaudīt pasakainas pilsētas ainavas un 

kādreizējo karalisko augļu dārzu idilli. Bērnus un mīlniekus noteikti vilinās 

trošu dzelzceļš (lai dotos braucienā, būs vajadzīga tramvaja biļete), 299 

pakāpienu augstā miniatūrā Eifeļa torņa replika, spoguļu labirints 

un Štefánik observatorija 

Nakts viesnīcā. 
 

2. diena – 14. aprīlis, svētdiena 
 

Brokastis viesnīcā.  

Prāga – dēvēta par pašu mistiskāko pilsētu Eiropā, kur bijušajā morgā ierī-

kota kafejnīca, kur uz Kārļa tilta satiekas romantiskie mīlētāji, kur parkos 

pagalmos slēpjas interesanti pieminekļi- Prāgas pils, Kārļa tilts, vecpilsēta 

ar astronomiskā pulksteņa vērošanu, suvenīru iela un vecais tirgus lau-

kums. Smieklu, jautrības, dzīvesprieka galvaspilsēta.  
 

Pusdienu pauze Prāgas vecpilsētā. 

Prāgas iepazīšana turpinās - jaunais Prāgas centrs, Vāclava laukums, 

smieklīgie Prāgas pieminekļi – “galva, kas grozās”, “jātnieks uz zirga” 

un vēl, vēl, vēl… 

Nakts viesnīcā. 
 

3. diena – 15. aprīlis, pirmdiena 
Brokastis viesnīcā.  

Prāgas zoodārza apmeklējums - tas atrodas Trojas parkā un tajā mīt vai-

rāk, kā 100 dažādu sugu dzīvnieki, no kuriem lielākā daļa ir reti un aizsar-
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gājami, piemēram, gigantiskais bruņurupucis, Ķīnas aligators un Usūrijas 

tīģeris. Te ir trošu pacēlājs, klintis, ūdens tilpnes un slēgti un atvērti paviljo-

ni. Interesantākais ir "Indonēzijas paviljons", kurā valda tropu džungļu at-

mosfēra un no terases var vērot gibonus, orangutānus, varānus un citus dzīv-

niekus.  
 

Pusdienu pauze kafejnīcā. 

 

Brīvais laiks pilsētā.  
 

4. diena – 2. jūlijs, otrdiena 
Brokastis viesnīcā.  

Transfērs uz lidostu. Lidojums Prāga – Rīga. Ielidošana Rīgā plkst. 14:40. 

Ceļazīmes cena 357 EUR personai 
Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā – 100 EUR 

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra, vai Latvijas pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām. LR 

nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra un ir derīga vēl trīs mēnešus pēc ceļojuma beigām.  

 

!!! 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.  
 

«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, 

nepieciešama pases kopi-

ja un jānoslēdz ceļojuma 

līgums! Avansa maksa 

jāveic 5 dienu laikā.  
 

otrā iemaksa  

līdz 12.01.2019. 

trešā iemaksa  

līdz 12.02.2019. 

 

līdz  

12.03.2019. 

 

100 EUR 100 EUR 100 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. 
 

Uzmanību! Lidmašīnas biļetes nav maināmas vai atgriežamas! Ja klients atceļ rezervāciju, iemaksa par nopirktu 

lidojumu NETIEK atgriezta! 
 

Atsakoties no ceļojuma 90–60 dienas pirms brauciena, klients zaudē 15% no ceļazīmes summas, 59–30 dienas 

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

pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētājā ceļojumā.  

Ceļojuma cenā iekļauts: 

 Lidojums ar Ryanair Rīga – Prāga– 

Rīga  

 Rokas bagāža 10 kg + maza rokas 

somiņa 

 Nakšņošana viesnīcā Olšanka 

 Brokastis 

 Gida pakalpojumi 

 

Papildu izmaksas: (2018. gada cenas) 

 Petršinas skatu tornis – 65 CZK 

 Tramvaja biļete – 24-32 CZK ( laika limits) 

 Prāgas ZOO – 200/150 CZK 

 Vietējais gids – 5 EUR no personas 

 Pārējās ēdienreizes 

 Personīgie tēriņi 
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