
 
 

 

 

 

Čehijas skaistums un romantika 

9.07 – 14.07.2019. 
Ceļazīmes cena 295 EUR/ 275 EUR bērniem līdz 15 gadiem 

Ekskursijas vadītāja Žanna Otersone 
 

Čehija izsenis tiek uzskatīta par Eiropas centru. To dēvē pat par Eiropas sirdi, kurai ir sena un bagāta 

kultūra un vēsture. Čehijas zeme ir apbrīnojami bagāta ar senām pilīm un cietokšņiem, un pat 

vismazākajās pilsētiņās ap katru akmeni, katru celtni vējo viduslaiku Eiropas dvesma. Prāga – Čehijas 

galvaspilsēta. Tā ir ne tikai viena no skaistākajām Čehijas, bet pat visas Eiropas pilsētām. Gluži droši 

var apgalvot, ka tā ir viena no romantiskākajām pasaulē. Čehija – hokeja, alus un Beherovkas zeme. 

Izraujoties no Prāgas ciešā apskāviena, Čehija ar prieku atrāda arī savas dabas rotas – kalnus, kuru 

virsotnes rotā senlaicīgas pilis, dabīgus minerālūdens avotus un ārstnieciskas dubļu vannas. Skatīsim, 

garšosim, baudīsim Čehiju!   

1. diena – 9. jūlijs, otrdiena 
 

Izbraukšanas vietas un laiki: pl. 4:30 no Smiltenes, pl. 5:00 no Valmieras, 

pl. 5:40 no Cēsīm, pl. 7:00 no Rīgas, Juglas Circle K. 

Ceļš cauri Lietuvai, Polijai.  

Pusdienu pauze Polijā, ceļmalas krodziņā. 

Viesnīca Polijā, Vroclavā. 

2. diena – 10. jūlijs, trešdiena 
 

Brokastis viesnīcā.   

Pārbrauciens uz Krālicki Sņežnīku, kur dosimies pa  Debesu ceļu, kas uni-

kāls ne vien Čehijā, bet visā Eiropā. Ejot pa šo ceļu, paveras skats uz Morā-

vas upi un kalnu ieleju no 1116 metru augstuma virs jūras līmeņa jeb putna 

lidojuma. 

Pārbrauciens uz Kutna Horu - UNESCO kultūras mantojuma pilsētu, kur 

mēdz dēvēt par sudraba pilsētu, par dārgumu glabātavu. Ielas, mājas, baznī-

cas ir vēstures notikumu liecinieces, kas glabā dažādus noslēpumus un le-

ģendas. Apmeklēsim Čehijas Sudraba muzeju, kur iepazīsim sudraba iegu-

ves un apstrādes procesu. 

Naktsmājas  Prāgā, Čehijā. 

3. diena – 11. jūlijs, ceturtdiena 
Brokastis viesnīcā. 

Prāga – senā pilsēta ar neparastu likteni, kas vairāk nekā 10 gadsimtus ir 

saglabājusi galvaspilsētas statusu un neaizmirstamo viduslaiku veidolu. 

Pastaiga pa Ginesa rekordu grāmatā ierakstīto Prāgas pili. Sv. Vita 

katedrāle, kur senatnē notika valdnieku kronēšanas ceremonijas. Zelta 

ieliņa, Kārļa tilts ar slaveno Jana Nepomuka skulptūra. Vecpilsētas 

laukums, kur  Rātsnama astronomiskais pulkstenis laika ritējumu ik 
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stundu atzīmē ar zvanu skaņām un 12 apustuļu procesiju. 

Prāga jaunā – ar jauno ekonomisko centru Vāclava laukumā, ar krāsainām 

reklāmu ugunīm un jocīgiem pieminekļiem. 

Vakarā izbrauciens ar kuģīti pa Vltavas upi. Visievērojamākā vieta, bez 

kuras nebūtu Prāgas, ir Vltavas upe ar saviem sliekšņiem, kuriem mēs varam 

būt pateicīgi par Čehijas galvaspilsētas nosaukumu. Prāgas skaistumu 

novērtēt iespējams tikai, palūkojoties uz pilsētu no upes puses. 

Naktsmājas Prāgā Čehijā  

4. diena – 12. jūlijs, piektdiena 
Brokastis viesnīcā. 

Kūrorts Karlovi Vari  pazīstams ar 12 karstajiem ārstniecisku minerālūdeņu 

avotiem, daudzām atpūtas un izklaides iespējām, kalnaino apkārtni  un izcilu 

arhitektūru. Jūs varēsiet nobaudīt Karlovi Vari garšīgās vafeles un “13. avo 

tu” – liķieri “Beherovka”. Apmeklēsim “Beherovkas” muzeju, kur piedāvā 

arī degustācijas. Iesakām ar funikuleri uzbraukt Draudzības kalnā un apskatīt 

pilsētas panorāmu un apkārtējos kalnus no Diānas skatu torņa. 

Loket pils atrodas Čehija rietumos, netālu no kūrorta Karlovi Vari, pie upes 

Ogrže. Pils tiek minēts vēstures dokumentos ap 1234 gadu. Pilī tika filmēta 

slavena filma - Kazino "Royale". 

Atpakaļceļā Krušovices alus darītavas apmeklējums, kur var iegādāties 

vienu no garšīgākajām un populārākajām čehu alus šķirnēm. Alusdarītava 

šeit pastāv jau kopš 16.gs. 

Individuāli var apmeklēt kādu Prāgas krodziņu, kur Jūs varēsiet nobaudīt 

čehu nacionālo virtuvi un uz vietas brūvētu alu: "Novomestskij Pivovar", kur 

apvienota alus darītava 10 dažādu laikmetu interjera zāles  vai  plaši pazīs-

tamo čehu restorānu " U Fleku", vai arī Šveika Krodziņu " U Kaliha".   

Naktsmājas Prāgā, Čehijā  

5. diena – 13. jūlijs, sestdiena 
Brokastis viesnīcā.  

Pārbrauciens uz Vroclavu Polijā. 

Vakara ekskursija pa Rūķu pilsētu -  pilsētu, kuru mēdz dēvēt par Polijas  

Venēciju. Silēzijas vēsturiskā galvaspilsēta, sens tirdzniecības centrs, bijusī  

Hanzas pilsēta, kas bagāta ar kultūras un arhitektūras pieminekļiem. 

Rātsnams, strūklakas,  pazemes  pasaules  daudzie  rūķīši,  piemineklis   

dzīvnieciņiem, skaistās viduslaiku celtnes un baznīcas. 

Naktsmājas Vroclavā, Polijā 

6. diena – 14. jūlijs, svētdiena 
Brokastis viesnīcā. 

Ceļš mājup uz Latviju ar tualetes un pusdienu pauzi Polijā – pilns 

iespaidu un jautru stāstījumu par piedzīvoto un redzēto! 
 
 

Ceļazīmes cena 295 EUR personai, bērniem līdz 15 gadiem 275 EUR 
Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā – 100 EUR, papildus vieta autobusā – 70 EUR 

Ceļojuma cenā iekļauts: 
 viena vieta komfortablā tūristu klases 

autobusā 

 visas naktis viesnīcās ar brokastīm 

 ekskursijas vadītāja pakalpojumi 

 

 

Papildu izmaksas  – (2018. gada cenas): 

 Pacēlājs uz Debesu ceļu – 290 CZK/pers. ( var braukt vienā 

virzienā) 

 Sudraba raktuves – 70/40 CZK/pers. 

 Brauciens ar laivām pa Vltavas  upi: 12 EUR  - bez vakari-

ņām., 28 EUR  - ar vakariņām; 

 Beherovkas muzejs: 150 CZK - pieaug., 120 CZK - bērns; 

 Loket pils: 120 CZK - pieaug., 95 CZK - seniors, bērns, 

students.  

 Apdrošināšana – 1 EUR dienā ( no 64 gadiem individuāla 

cena) 
 

 



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! 

 

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

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

dienu laikā no pieteikša-

nās brīža.  
 

otrā iemaksa  

līdz 12.02.2019. 

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. 
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