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Zelta rudens Polijā! 
 

3 dienas: 11.–13. oktobris, 2019.g. 
 

Ceļazīmes cena 135 EUR / bērniem līdz 15 gadiem 130 EUR 
 

Ekskursijas vadītāja Žanna Otersone 
 

Zelta rudens tepat netālu esošajā Polija. Ar ainaviskām vietām, ezeru zemi un vecpilsētu 
šarmu. Poļu tirgotāju pievilcība un baseinu veldze. Dievnamu torņi un līkumainās ieliņas. Arī 
iepirkšanās prieki poļu lielveikalā vai tirgū. Wigry nacionālais parks ar skaistu klostera 
kompleksu ezera pussalā.  Esperanto pilsēta Bjalistoka un Varšavas unikalitāte. 
1. diena – piektdiena, 11. oktobris 

Izbraukšana 5.00 no Smiltenes, 5.40 no Valmieras, 6.20 no 

Cēsīm, 7.40 no Rīgas (Juglas). 

Ceļš cauri Lietuvai, Polijai.  

 390 km Vigierski (Wigierski) nacionālā parka 

apmeklējums. Zelta rudens noskaņas ainaviskā, ezeru 

ieskautā vidē. Klosteris uz gleznainas pussalas.  

 Pusdienu pauze 

 Bjalistoka Neliela pastaiga pa pilsētu grupas 

vadītāja vadībā – Branicku pils, vecpilsētas rātslaukums, 

oriģināla senlaicīga baznīca. 

 Iespēja vakarā apmeklēt ūdens atrakciju parku. Dažādi 

baseini, kalnu upe, slīdkalniņi, ūdenskritumi, zemūdens 

masāžas, ūdens kaskādes, jonizēti baseini ar hidromasāžu, 

sāls ala, trīs saunas, ledus ala, sporta baseins, bērnu 

baseiniņš… 

 vai lielveikalu,  

 vai baudīt kafejnīcas atmosfēru. 

Viesnīca Belostokā 

2. diena – sestdiena, 12. oktobris 

Brokastis viesnīcā. Agrs rīts Bjalistokas tirgū līdz 10.00 vai pēc 

izvēles nesteidzīga atpūta viesnīcā un pilsētā. 

 Dodamies uz Varšavu.  

 Varšavas apskates ekskursija vietējā gida 

pavadībā (5 EUR) 

 Universitātes jumta dārzs.  

 Varšavas Zinātņu akadēmija. Dodamies uz 

Polijas augstāko celtni! Ēkā ir vairāk nekā 3000 istabu, no 

30. stāva paveras skaista panorāma pār Varšavas pilsētu. 

 Pēc izvēles – lielveikala vai Kopernika 
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Zinātnes centra apmeklējums. Šeit 22 tūkstošu 

kvadrātmetru platībā iespēja veikt aizraujošus 

eksperimentus! Piemēram, galerijā ”Pasaule kustībā” var 

pats izbaudīt astronauta Nila Ārmstronga izjūtas, izkāpjot 

uz Mēness. Galerijā “Re: Generacja” uzzināsim, no kā un 

kāpēc mēs baidāmies. Galerija „Gaismas zona” domāta 

tiem, kam patīk detektīvmīklas, bet galerijā “Cilvēks un 

apkārtējā vide” galvenais eksponāts ir pats apmeklētājs – te 

var iepazīties ar savu iespēju robežām, jūtu un ķermeņa 

noslēpumiem. 

Viesnīca Varšavā 

3. diena – svētdiena, 13. oktobris 

Brokastis viesnīcā. 

Līdz pl. 12.00 vēl Varšavā bez autobusa. 

Varšavas zooloģiskais dārzs. Dārzs aptver 100 ha platību 

un tajā mitinās 500 sugu (daudzas no tām ir unikālas) pārstāvji. 

Zoodārzā var aplūkot žirafes, skudrulāčus, jaguāru, ziloņus, 

Austrālijas ķengurus, pērtiķus, dažādus rāpuļus un putnus.  

Alternatīvie rīta pavadīšanas veidi: 

1) atpūta viesnīcā vai Varšavas vecpilsētā 

Atpakaļceļš mājup.  

Vakariņu pauze Suvalku lielveikalā “Tesco”. 

Ceļš cauri Polijai. Mājupceļš cauri Polijai un Lietuvai. 

Atgriežamies Rīgā ap pusnakti. 
 

Ceļazīmes cena 135 EUR / bērniem līdz 15 gadiem 130 EUR 

Papildu vieta autobusā – 50 EUR. Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā – 40 EUR 

Cenā iekļauts: 

- viena vieta komfortablā tūristu klases autobusā, 

- divas naktis viesnīcās ar brokastīm, 

- ekskursijas vadītāja pakalpojumi 
 

Papildu izmaksas* (pēc izvēles): 

Bjalistokas ūdens atrakciju parks 30 PLN 

Varšavas apskates ekskursija 5 EUR 

Varšavas Zinātņu akadēmijas skatu tornis 12 PLN 

Kopernika Zinātnes centrs 31 PLN pieaugušajiem / 21 PLN bērniem un senioriem 

Varšavas Zoodārzs 15 PLN 

Apdrošināšana – 1 EUR / dienā (sākot no 65. dzīves gada – individuāla cena) 

 

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

personīgi „Balt-Go” birojos Cēsīs, Raunā vai Valmierā 
piesakoties 2. iemaksa līdz 12.08.2019. līdz 12.09.2019. 

50 EUR 50 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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