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ZIEMASSVĒTKU SAJŪTAS POLIJĀ UN ČEHIJĀ  
 

5 dienas: 19. – 23.decembris, 2019.g. 
 

Ceļazīmes cena: 215 EUR / bērniem līdz 15 gadiem: 200 EUR 
 

Ekskursijas vadītāja Žanna Otersone 
 

Polija un Čehija izsenis tiek uzskatītas par valstīm, kas Ziemssvētkiem pošas īpaši. 

Ziemassvētku rotā sapostā Varšava patiešām ir karaliski skaista. Daudzkrāsainās 
uguntiņas un izrotātā egle uzbur pasaku karaļvalsti, kad bērnībā gaidījām 

Ziemassvētku brīnumu. Vroclavas Rātlaukums ir tik krāšņs un mirdzošs kā 
konfekšu tūta. Prāga – Čehijas galvaspilsēta. Viena no skaistākajām pilsētām 
Eiropā, kuras šaurajās vecpilsētas ielās mājo seni noslēpumi, mistiski pieminekļi 

un mūsdienu brīnumi! Bet Ziemassvētkos Prāgas ielas un laukumi mirdz kā 
brīnumainas princešu istabas, par kurām sapņojām bērnībā. Savukārt Krakovas 
ziemassvētku gaismas redzamas pat no kosmosa un karstvīna un piparkūku 

smarža jūtama visā pilsētā.  
Tā ir labākā dāvana – ieraudzīt Ziemassvētku sapni. 

 

 1. diena – ceturdiena, 19.12. 
 

Izbraukšana: 4:30 no Smiltenes, 5:00 no Valmieras, 5:40 no 

Cēsīm, 7:00 no Rīgas). 

Ceļš cauri Lietuvai, Polijai līdz Varšavai. 

Pusdienu pauze ceļmalas krodziņā. 

Ziemssvētku tirdziņa apmeklējums Varšavā. 

Vakarā dosimies pastaigu eksursija uz Vecpilsētu. Redzēsim 

skaisto Varšavas arhitektūru, aiziesim uz Tirgus laukumu, kuru 

rotā pilsētas simbols-Nāriņa, apskatīsim viduslaiku nocietinājumu 

mūrus, Barbakānu, Sv. Jāņa katedrāli. Pastaigas laikā vērosim 

Vislas rāmo plūdumu no skatu laukumiem. Apmeklēsim 

Ziemassvētku tirdziņu, kurā jūtama brīnišķīgā Ziemassvētku 

atmosfēra-piparkūku un ceptu desiņu smarža, līksmojošu bērnu 

gaviles un laimīgu cilvēku smaidi, Ziemassvētku egles mirdzums 

un dāvanu tirdziņu burzma, kas padara laimīgu ikvienu! 

Vakarā brauksim skatīties brīnumaino gaismas un mūzikas šovu 

Lazienku parkā. 

Viesnīca Polijā, Varšavā 

 2. diena – piektdiena, 20.12. 
 

Brokastis viesnīcā.  

Pārbrauciens uz Vroclavu.   

Iepazīsimies ar Rūķu pilsētu -  pilsētu, kurā mitinās ap 400 

Rūķu-Ģitārists, ugunsdzēsējs, picu cepējs, dzērājs, grāmatu 
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lasītājs un citi ciltsbrāļi. 

Vroclava – kādreizējā Hanzas pilsēta Odras upes abos krastos, 

Silēzijas vēsturiskā galvaspilsēta, kas bagāta ar dažādu tautu 

dažādos laikos atstāto vēsturisko mantojumu. Lai gan nopostīta II 

pasaules karā, senatnes gaisotne jūtama apmeklējot Vecpilsētu ar 

gotisko Rātsnamu, Katedrāli, „Jaš i Malgosia”…  

Bet vakarā pilsēta pārvēršās par pasaku karaļvalsti, kurā savu 

vēlmi var iečukstēt ausī Ziemassvētku vecītim, paraustīt aiz mēles 

bronzas lāci Rātslaukumā, apreibt no sarkanvīna smaržas un 

jautrām čalām. Ziemassvētku tirdziņa un atrakciju apmeklējums. 

Viesnīca Polijā, Vroclavā 

 3. diena – sestdiena, 21.12. 
 

Brokastis viesnīcā. 

Pārbrauciens uz Prāgu. 

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

gadsimtus ir saglabājusi galvaspilsētas statusu un neaizmirstamo 

viduslaiku veidolu. Prāga – dēvēta par pašu mistiskāko pilsētu 

Eiropā, kur bijušajā morgā ierīkota kafejnīca, kur uz Kārļa tilta 

satiekas romantiskie mīlētāji, kur parkos pagalmos slēpjas 

interesanti pieminekļi- Prāgas pils, Kārļa tilts, vecpilsēta ar 

astronomiskā pulksteņa vērošanu, suvenīru iela un vecais 

tirgus laukums. Smieklu, jautrības, dzīvesprieka galvaspilsēta.  
Prāga - jaunā ar jauno ekonomisko centru Vāclava laukumā, ar 

krāsainām reklāmu ugunīm un jocīgiem pieminekļiem. 

Prāgas Ziemassvētku tirdziņš ir viens no lielākajiem Eiropā, kur 

varēsim iegādāties dāvanas tuviniekiem, nogaršot trdelnikus, vērot 

gaismas šovus. Šogad tirdziņa tēma ir Ziemassvētku pasakas. 

Viesnīca Čehijā, Prāgā 

 4. diena – svētdiena, 22.12. 
 

Brokastis viesnīcā. 

  Pārbrauciens uz Krakovu. 

Krakova - senā Polijas karaļu galvaspilsēta un karaļu rezidence, 

kuras vecpilsēta iekļauta UNESCO Pasaules kultūras mantojuma 

sarakstā. Krakovas apskates ekskursija: Vāveles karaļa pils, 

Sukenice - tirgus laukums ir viens no lielākajiem Eiropā, kurā 

varēsim apskatīt lielāko Bētlemes ainu, Sv. Marijas baznīca ar 

brīnumainu leģenu par drosmīgo taurētāju. 

Pēc iespaidiem bagātas pastaigas vakariņas poļu krodziņā, baudot 

poļu tradicionālos ēdienus. 

Naktsmājas Polijā, Krakovā 

 5. diena – pirmdiena, 23.12. 
Agras brokastis viesnīcā. 
 

Ceļš cauri Polijai, Lietuvai. Pusdienu pauze Polijā.  

Mājupceļš, atgriežamies pirms pusnakts. 

 

 

 

 

 
 

Ceļazīmes cena 215 EUR  / bērniem līdz 15 gadiem: 200 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 gadiem – individuāla cena) 

 Vakariņas Krakovas krodziņā – no 23 eur./pers. ( jāpasūta iepriekš) 

http://www.balt-go.lv/
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* 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 12.09.2019. 

 

trešā iemaksa  

līdz 12.10.2019. 

 

līdz  

12.12.2019. 

 

50 EUR 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. 

 

Ceļošanai nepieciešamie dokumenti: Derīga LR pilsoņa pase vai ID karte. !!! Pases, kas izdotas līdz 2007. gada 

19. novembrim (beztermiņa un izdotās uz 50 gadiem), ceļošanai nav derīgas! 

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. 

 

Programmā var būt nelielas izmaiņas (izbraukšanas laiki, objektu secība, papildmaksas u.c.). Lūdzam skatīt 

aktuālo programmu www.Balt-Go.lv īsi pirms brauciena. 

 

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 
 

Kustīgas un lustīgas ekskursijas ar ‘Balt-Go’! 
 

www.Balt-Go.lv 
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