
  

Tūrisma un transporta 
kompānija 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

tālr.: 27775764; 27661174 
balt-go@balt-go.lv  

www.Balt-Go.lv 

 
 

Polija: Augustovas kanāli, Bjalistoka un 
Varšava 

 

3 dienas: 9. – 11. maijs, 2019.g. 
 

Ceļazīmes cena: 135 EUR / bērniem līdz 15 gadiem: 130 EUR 
 

Ekskursijas vadītāja Žanna Otersone 
 

Ziedošais pavasaris netālajā Polijā. 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. Brauciens ar kuģīti pa Augustovas 
kanāliem. Esperanto pilsēta Bjalistoka un Varšavas unikalitāte. 
 

 

 1. diena – ceturdiena, 9. maijs 
 

Izbraukšanas vietas un laiki: 5:00 no Smiltenes, 5:30 no 

Valmieras, 6:10 no Cēsīm. 

Ceļš cauri Polijai.  

Pusdienu pauze Polijā.  

Augustova - kūrortpilsēta, kas atrodas starp vairākiem ezeriem. To 

šķērso Augustovas kanāls – unikāls 102 km garš ūdensceļš, kas 

veidots, lai savienotu Vislas un Nemunas baseinus. Kopš 2008. gada 

Augustovas kanāls atrodas UNESCO kultūras mantojuma 

sarakstos. 

Augustovas kanālu muzeja apmeklējums un izbrauciens ar kuģīti 

pa Augustovas kanāliem. 

Pārbrauciens uz Bjalistoku, atpūta un relaksācija Bjalistokas 

akvaparkā.  
 

Viesnīca Bjalistokā, Polijā. 

 2. diena – piektdiena, 10. maijs 
 

Brokastis viesnīcā.    

Bjalistoka – pilsēta, kura kļūst arvien interesantāka un turistiem 

pievilcīgāka. Esperanto valodas dzimtene. Iepazīšanās ar pilsētas 

vēsturisko centru- Tirgus laukums, Rātsnams, Svētās Dievmātes 

katedrāle, pilsētas pērle - Braņņicku pils, kuru mēdz dēvēt par 

Polijas Versaļu. 

Lielveikala apmeklējums Bjalistokā. 

Pārbrauciens uz Varšavu. Vakara pastaiga par Varšavas 
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vecpilsētu, kuru paši poļi mīlīgi dēvē par “staruvku” ar tirgus 

laukumu un Nāriņas strūklaku, Sv. Jāņa katedrāli, karaļpili un 

karaļa Zigmunda Vāsas statuju. Krakovas priekšpilsētas iela ar Sv. 

Annas baznīcu, prezidenta rezidenci, universitāti. 

Viesnīca Varšavā, Polijā  
 3. diena – sestdiena, 11. maijs 
 

Brokastis viesnīcā. 

Varšava – mūžam mainīgā, noslēpumu un piedzīvojumu bagātā 

pilsēta, kura devusi Eiropai pirmo konstitūciju, kura pēc kara 

postījumiem atjaunota no gruvešiem un pelniem. 

Varšavas karaliskās pils apmeklējums - Polijas valdnieku 

rezidence. Tā galma vajadzībām izmantota no 16. līdz 18. 

gadsimtam, pēc tam, kad turp no Krakovas tika pārcelta tiesa. 

1791. gadā šajā pilī pieņemta Eiropā pirmā un pasaulē otrā 

konstitūcija. Varšavas pilī glabājas Polijas karaļu portretu 

kolekcija. Apskatei pieejamas arī visas vēsturiskās telpas. 

Mājupceļš caur Poliju, Lietuvu (mājās ~ 23.00-24.00) 
 

Ceļazīmes cena 135 EUR  / bērniem līdz 15 gadiem: 130 EUR 

Papildus vieta autobusā 70 EUR.  Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 70 EUR 

 

Cenā iekļauts: 
viena vieta komfortablā tūristu klases autobusā 

visas naktis viesnīcās ar brokastīm 

ekskursijas vadītāja pakalpojumi 
 

Papildus izmaksas*   (pēc izvēles): 

Apdrošināšana – 1 EUR / dienā (sākot ar 64 gadu – individuāla cena) 

Augustovas kanālu muzejs – 20 PLN 

Kuģītis Augustovā  – 32 PLN 

Varšavas karaliskā pils –35 PLN ( ekskursija ar gidu) 

* Cenas orientējošas (tūrisma objektu saimnieki tās var mainīt, mūs nebrīdinot). Tiks precizētas mēnesi 
pirms brauciena. Brauciena laikā par papildus maksu var tikt piedāvāti arī vēl citi objekti un maltītes. 
 

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

personīgi: „Balt-Go” birojos Cēsīs, Raunā vai Valmierā 
 

Piesakoties, avansa 

maksa jāveic 5 dienu 

laikā 

otrā iemaksa  

līdz 12.02.2019. 

 

trešā iemaksa  

līdz 12.03.2019. 

 

līdz  

12.04.2019. 

 

35 EUR 50 EUR 30 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, 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.  
 

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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