
 
 

 

 

 

Pēterburga. Baltās naktis 

3.07 – 7.07.2019. 
Ceļazīmes cena 285 EUR/ 255 EUR bērniem līdz 15 gadiem + vīza 

Ekskursijas vadītāja Dace Sarkane 
 

Kāpēc Sanktpēterburga? Lai savām acīm redzētu kādreizējo Krievijas galvaspilsētu, kas iedvesmojusi 

tādus literāros meistarus kā Fjodors Dostojevskis un Nikolajs Gogolis. Šī pilsēta, pateicoties Pēterim I, 

radusies uz purvājiem kā “logs uz Eiropu”. Jūs gaida majestātiskā Katrīnas pils un parks, zeltītie 

Kristus Augšāmcelšanās baznīcas un Īzaka katedrāles torņi, skaistā Ņevas prospekta arhitektūra, 

vasaras dārzs, paceļamie tilti… Labāk vienreiz redzēt, nekā desmit reizes dzirdēt!   

1. diena – 3. jūlijs, trešdiena 
 

Izbraukšana pl. 5:00 Cēsis, pl. 5:30 Valmiera, pl. 6:00 Smiltene.  

Brīvais laiks Pleskavā. Ceļš līdz Sanktpēterburgai. Vakara ekskursija pa 

Pēterburgu.  

2. diena – 4. jūlijs, ceturtdiena 
 

Brokastis viesnīcā.  

Carskoje selo – Katrīnas pils un parks. 

Runā, ka būvējot Katrīnas pili, slavenais itāļu arhitekts Rastrelli trenējies 

Ziemas pils celtniecībai. Pilī atradās Prūsijas karaļa dāvinātā Dzintara istaba, 

kura mistiskā kārtā ir pazudusi bez pēdām. Šobrīd apskatāma krievu 

meistaru atjaunotā Dzintara istaba. 

Līdzās pilij, abos Slavjankas upes krastos atrodas parks, kas kopumā aizņem 

540 ha, kas ir viens no plašākajiem labiekārtotajiem parkiem Eiropā. Vēlā 

vakarā izbrauciens ar kuģīti pa Ņevu – naksnīgā ekskursija un tiltu 

pacelšana. 

3. diena – 5. jūlijs, piektdiena 
Brokastis viesnīcā.  

Pēterhofa – Strūklaku pilsēta (173 strūklakas, 4 kaskādes) atrodas 29 km no 

Sanktpēterburgas, Somu jūras līča dienvidu krastā. Tajā ietilpst 18.-19.gs. pils 

un parku ansamblis — savulaik cara ārpilsētas rezidence.

Kronštate - Kronštatei ir nozīmīga loma Krievijas vēsturē – tā saistīta ar 

Pēteri I, Krievijas Jūras kara flotes rašanos un nostiprināšanos, kā arī 

Krievijas zinātnieku atklājumiem un izgudrojumiem.  

4. diena – 6. jūlijs, sestdiena 
Brokastis viesnīcā.  

Brīvais laiks Pēterburgā. Pēc izvēles – 

 Kristus Augšāmcelšanās baznīca (Спас-на-крови) 

 Ermitāža 

 Vasaras dārzs ar strūklakām 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



 Kreiseris “Aurora”  

 Īzaka katedrāle 
 

5. diena –7. jūlijs, svētdiena 
Brokastis viesnīcā.  

Ekskursija ar vietējo gidu pa Sanktpēterburgas jumtiem! (Jābūt ērtiem 

apaviem un apģērbam)! 

Mājupceļš!  
 

Ceļazīmes cena 285 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 255 EUR + vīza 

Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā – 100 EUR, papildus vieta autobusā 70 EUR 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
LR pilsoņa pase. 

 

!!! 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! 

 

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

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

avansa maksu jāveic 5 

dienu laikā no pieteikša-

nās brīža.  
 

otrā iemaksa  

līdz 12.03.2019. 

trešā iemaksa  

līdz 12.05.2019. 

 

līdz  

12.06.2019. 

 

50 EUR no personas 100 EUR no personas 100  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 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.  

Ceļojuma cenā iekļauts: 

• viena vieta komfortablā tūristu klases              

autobusā 

• visas naktis viesnīcās ar brokastīm 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi 

Papildu izmaksas  – pēc izvēles (2018. gada cenas): 

 Krievijas vīza ar apdrošināšanu – 80 EUR 

Dokumentu iesniegšana vīzas izgatavošanai līdz 

5.06.2019.Nepieciešams pases orģināls, 1 foto 3,5 

cm x 4,5 cm, uz balta fona, sejas tuvplāns 80 %. 

Birojā jāaizpilda anketa.  

 Katrīnas pils + parka apmeklējums – 700+120 RUB 

(iekļauts gids krievu valodā) 

 Izbrauciens ar kuģīti pa Ņevu – 600 RUB 

 Pēterhofas strūklaku parka apmeklējums + Pētera I 

rezidence – 1000+500 RUB 

 Pastaiga pa jumtiem – 700 RUB 

 Apskates objektiem, kas ir pēc izvēles, cenas tiks 

precizētas 30 dienas pirms brauciena. 
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