
 
 

 

 

 

Sanktpēterburgas mākslas bagātī-

bas Lieldienu laikā 

19.04 – 22.04.2019. 
Ceļazīmes cena 225 EUR/ 200 EUR bērniem līdz 15 gadiem + vīza 

Ekskursijas vadītāja Žanna Otersone 
 

Brauciens īstiem kultūras gardēžiem, lai no sirds izbaudītu vietas, kas parasti ir pārpildītas ar tūristiem. 

Sanktpēterburga ir skaista visos gadalaikos.  Taču īpašs šarms un burvība tai piemīt pavasarī, kad  gaisā 

jaušama pavasara elpa,  siltie saules stari kausē pelēcīgo sniegu, gaisā arvien skaļāk vītero putni un 

pirmie pavasara ziedi spraucas caur pelēcību. Patiesi karaliska un majestātiska pilsēta, kuras vēsture 

joprojām ir noslēpumu apvīta un izziņas vērta. Tieši tagad ir vērts izpētīt brīnumainās pilsētas muzejus.  

   

1. diena – 19. aprīlis, piektdiena 
 

Izbraukšana no Cēsīm pl. 5.00, Valmieras pl. 5.40, Smiltenes pl. 6.00. 

Robežas Latvija-Krievija šķērsošana. 

Pilsētas apskates ekskursija pa Pēterburgu ar autobusu. Tilti un laukumi, 

četras galvenās katedrāles, plašie prospekti, pilsētas varenās ēkas – Ņevas 

krastmalas pilis, Petropavlovskas cietoksnis, Marsa laukums, Vasilija salas 

kolonnas, Pētera I nams. 

Iekārtošanās viesnīcā Sanktpēterburgā. 
 

2. diena – 20. aprīlis, sestdiena 
 

Brokastis viesnīcā.  

Ermitāža - Ermitāžu 1754. gadā dibināja Katrīna Lielā, un mūsdienās tas ir 

viens no pasaulē senākajiem muzejiem. Tajā atrodas lielākā gleznu kolekcija 

pasaulē, kā arī milzīga senlietu un dekoratīvās mākslas kolekcija. Vispasau-

les slavu muzejs ieguvis ar unikālu Rietumeiropas mākslas kolekci-

ju Leonardo Da Vinči, Rafaela, El Greko, Rubensa, Rembranta, Velaskesa 

un citu izcilu autoru darbiem.  

Muzejs-šovs “Pēterburgas noslēpumi” – neatkārtojams krievu teātra, kla-

siskās mūzikas, mistikas sajaukums, kurā 50 minūšu garumā atklājas Pēter-

burgas noslēpumi. 

 

Atpūta un relaksācija Pēterburgas akvaparkā vai brīvais laiks 

individuālām pastaigām.  

Viesnīca  Pēterburgā 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



3. diena – 21. aprīlis, svētdiena 
Brokastis viesnīcā.    

Jusupova pils – viena no krāšņākajām Sanktpēterburgas dzimtu pilīm, kurā 

notika atentāts pret cara ģimenes mīluli – Gregoriju Rasputinu. Padomju 

muzeja apmeklējums – interesanta un mazliet nostalģiska eksponātu 

kolekcija, kas atgādina bērnību, jaunību.  

Faberžē muzeja apmeklējums – pasaulē dārgākās un skaistākās lieldienu 

olas, ka arī imperatora ģimenes dārglietas un ārzemju viesu dāvanas.   

Sanktpēterburgas okeanārija  apmeklējums. Tā ir okeāna daļa pilsētas 

vidū, kur cilvēkiem ļauts ieskatīties ūdens dzīles un kļūt par zemūdens dzī-

ves dalībnieku, noskatīties aizraujošo Haizivju šovu, ko demonstrē bīstamo 

ūdensdzīvnieku krievu pētnieki.  

Viesnīcā Pēterburgā 
 

4. diena – 22. aprīlis, pirmdiena 
Brokastis viesnīcā. Carskoje selo – Katrīnas pils.  

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.  

Iziesim cauri Zelta anfilādei, kurai nav analogas Eiropā. 
Mājupceļš.  
 

Ceļazīmes cena 225 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 200 EUR + vīza (80 EUR), ja grupā 30 braucēji 

Ceļazīmes cena 250 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 225 EUR + vīza (80 EUR), ja grupā 20 braucēji 
Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā – 70 EUR, piemaksa par papildus vietu autobusā – 70 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
LR pilsoņa 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.  
 

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! 

 

Ceļojuma cenā iekļauts: 

 viena vieta komfortablā tūristu kla-

ses autobusā 

 visas naktis viesnīcās ar brokastīm 

 ekskursijas vadītāja pakalpojumi 

 

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

 Muzejs-šovs – 1000RUB 

 Ermitāža – 1000 RUB 

 Okeanārijs – 600 RUB 

 Pēterburgas akvaparks – 23 EUR/3 stundas 

 Jusupova pils – 800 RUB 

 Faberžē muzejs – 450 RUB 

 Padomju muzejs – 250 RUB 

 Katrīnas pils 800 RUB ( iekļauts gids krievu 

valodā) 

 Krievijas vīza + apdrošināšana – 80 EUR 

Dokumentu iesniegšana vīzas izgatavošanai līdz 

1.04.2019.Nepieciešams pases orģināls, 1 foto 3,5 

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

Birojā jāaizpilda anketa.  

 



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

personīgi «Balt-Go» birojos Rīgā, Cēsīs, Raunā vai Valmierā 
Avansa maksa jāveic 5 

dienu laikā no pieteikša-

nās brīža.  
 

otrā iemaksa  

līdz 12.01.2019. 

trešā iemaksa  

līdz 12.02.2019. 

 

līdz  

12.03.2019. 

 

50 EUR no personas  75 EUR no personas 75 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. 

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

