
 
 

 

 

 

Tatru kalnu skaistums, daba un 

arī vēsture Polijā 

2.06 – 7.06.2019. 
Ceļazīmes cena 305 EUR/ 285 EUR bērniem līdz 15 gadiem 

 

Zakopane. Polijas dažādība un skaistums ir maz zināms! Ieskatīsimies Polijas vēsturē arī caur Aušvices 

skarbajām atmiņām. Tālāk uz kalniem. Valsts dienvidos, Tatru kalnu pakājē, apmēram 800 m virs jūras 

līmeņa, atrodas šī pilsēta, kura jau vairākus gadsimtus bijusi iedvesmas un iespēju vieta māksliniekiem, 

rakstniekiem un citiem radošiem cilvēkiem. Tatru palete uzbur visneiedomājamākos toņu savienojumus 

un nokrāsas – tev tas jāredz!   

1. diena – 2. jūnijs, svētdiena 
 

Izbraukšana pl. 5:00 Smiltene, pl. 5:30 Valmiera, pl. 6:00 Cēsis, pl. 6:35 

Sigulda (pieturā pie Raibā suņa), pl. 7:35 Rīga (Jugla Circle –K degvielas 

uzpildes stacija).  

Sarunas un jautri stāsti šķērsojot Lietuvu, Poliju...  

Piestājam Jasna Goras klosterī - slavenā svētceļojumu vietā, kuras                

Dievmātes ikonai piedēvētas pārdabiskas spējas. Dievmātes ikonu pielūdz 

katoļi no visas Eiropas. 

Viesnīca Čenstohovā. 
 

2. diena – 3. jūnijs, pirmdiena 
 

Brokastis viesnīcā.    

Osvencima - 1940. gadā tika atklāta koncentrācijas nometne politiskajiem 

ieslodzītajiem, genocīda vieta, kurā nogalināja 28 valstu pilsoņus,  

vairāk nekā 1,5 miljoni cilvēku. 1979. gadā koncentrācijas nometne 

Osvencima - Bžezinka (Auschwitz-Birkenau) tika iekļauta UNESCO 

kultūras mantojuma sarakstā. 

Krakova- senā Polijas galvaspilsēta- Vāveles pils, senais Tirgus laukums,  

Sv. Marijas baznīca ar vienu no lielākajiem gotikas stila altāriem ,   baložu 

bari , krodziņi un leģendas... 

Viesnīca Zakopānē. 
 

3. diena – 4. jūnijs, otrdiena 
Brokastis viesnīcā.  

Gubalovkas kalns (1338 m) ...un skats vēl uz Augstajiem Tatriem. 

Gājiens pa galveno ielu- Krupowki un iespēja noskaidrot,  kas ir ciupagi, 

kierpece, oscypek... 

Koščieliska ieleja – gājiens pa kalnu ieleju, kāpiens uz alām un iespēja 

ieraudzīt ēdelveisu! Poļu tradicionālie sieri... garšosim un baudīsim ne tikai 

tos vien, bet arī citus poļu ēdienus ! 

Viesnīca Zakopānē. 
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4. diena – 5. jūnijs, trešdiena 
Brokastis viesnīcā. 

Augstie Tatri – šis augstkalnu „dārzs” visās varavīksnes krāsās un 

varenumā! Gājiens pa kalnu takām un sajūta „visa zeme man pie kājām” . 

Chocholowskie termālie baseini un pirtis-atpūta ģeotermālajos ūdeņos ,+33 

C, vairāki peldbaseini, džakuzi, „kalnu upe”, nobraucieni, pirtis un 

galvenais- skats uz kalnu virsotnēm! 

Viesnīca Zakopānē. 
 

5. diena – 6. jūnijs, ceturtdiena 
Brokastis viesnīcā.  

Veļičkas sāls raktuves - unikāls UNESCO kultūras mantojuma objekts- 

divu stundu gājiens pazemē pa labirintiem vairāk kā 90 m dziļumā, +15 C.  

Brauciens uz Varšavu. 

Nakts Varšavā. 

6. diena – 7. jūnijs, piektdiena 
Brokastis viesnīcā.  

“Nekur nav tik labi kā mājās...” 

Ceļš  un pusdienu pauze Polijā, tad cauri Lietuvai un esam mājās! 
 

Ceļazīmes cena 305 EUR personai/ bērniem līdz 15 gadiem 285 EUR. 
Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā – 100 EUR, papildus vieta autobusā – 70 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.  

!!! 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 12.04.2019. 

 

līdz  

12.05.2019. 

 

75 EUR no personas 75 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): 

 Apdrošināšana – 1 EUR / dienā (sākot no 65 gadu 

vecuma individuāla cena) 

 Vāveles katedrāle – no 12 PLN 

 Pacēlājs Gubalowkā – 22 PLN (var iet arī kājām) 

 Pacēlājs Kasparowy Wierch – līdz 69 PLN ( var iet 

kājām) 

 Osvencima  10 EUR no personas 

 Termālie baseini –no 65 PLN (3 stundas),ja  pirtis, 

tad līdz 40 EUR 4 stundas 

 Nacionālās vakariņas no 15 EUR 

 Veļičkas sāls raktuves - 84 PLN 

 Ieeja Tatru NP 7 PLN 
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