
  

Tūrisma un transporta 
kompānija 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

www.Balt-Go.lv 

 

Rudens brīvdienas Prāgā un čehu 
Bohēmijā 

 

5 dienas: 23. – 27. oktobris, 2019.g. 
 

Ceļazīmes cena: 235 EUR / bērniem līdz 15 gadiem: 215 EUR 
 

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, ar alu un klinšu labirintiem. Bagāta ar teiksmām un leģendām. Prāga – 
Čehijas galvaspilsēta. Viena no skaistākajām pilsētām Eiropā, kuras šaurajās vecpilsētas 
ielās mājo seni noslēpumi, mistiski pieminekļi un mūsdienu brīnumi! Pēc Prāgas 
noslēpumu atklāšanas dosimies peldēties uz vienu no skaistākajiem akvaparkiem Eiropā! 
Mājupceļā pastaigāsimies pa Debesu ceļu, kur elpa aizraujas no brīnumainiem skatiem uz 
Beskidu kalniem! 

 

1. diena – trešdiena, 23. oktobris 
 

Izbraukšanas vietas un laiki tiks precizēti un būs atrodami 

www.Balt-Go.lv (orientējoši: 4:30 no Smiltenes, 5:00 no 

Valmieras, 5:40 no Cēsīm, 7:00 no Rīgas). 

Ceļš cauri Lietuvai, Polijai līdz Vroclavai. 

Pusdienu pauze ceļmalas krodziņā. 

Viesnīca Polijā, Vroclavā 

2. diena – ceturtdiena, 24. oktobris 
 

Brokastis viesnīcā.    

Iepazīsimies ar Rūķu pilsētu -  pilsētu, kurā mitinās ap 400 

Rūķu-Ģitārists, ugunsdzēsējs, picu cepējs, dzērājs, grāmatu 

lasītājs un citi ciltsbrāļi. 

Vroclavu mēdz dēvēt par Polijas  Venēciju. Silēzijas vēsturiskā 

galvaspilsēta, sens tirdzniecības centrs, bijusī Hanzas pilsēta, kas 

bagāta ar kultūras un arhitektūras pieminekļiem. Rātsnams, 

strūklakas, piemineklis  dzīvnieciņiem, skaistās viduslaiku 

celtnes un Doma salas baznīcas. 

 

Pārbrauciens uz Čehu paradīzi, Prahovas klintīm. 
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Prahovas klintis ir 187 ha plašs dabas rezervāts ar vairākiem 

pastaigu un kāpšanas maršrutiem, kur galvenā atrakcija ir 

gleznainie klinšu stabi, šaurās ejas starp tiem un lielisks skats uz 

plašu apkaimi. Takas un kāpnes klintīs pirms Otrā pasaules kara te 

izkaluši Čehoslovākijas armijas sapieri. 

Viesnīca Čehijā, Prāgā 

3. diena – piektdiena, 25. oktobris 
 

Brokastis viesnīcā. 

   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. 

 

Vakarā relaksējoša pelde Prāgas akvaparkā vai brīvais laiks 

pilsētā. 
 

Viesnīca Čehijā, Prāgā 

4. diena – sestdiena, 26. oktobris 
 

Brokastis viesnīcā. 

  Pārbrauciens uz Dolni Morava, pastaiga pa Debesu ceļu. No 

iztālēm jaunais Čehijas tūrisma objekts atgādina vecmodīgus 

amerikāņu kalniņus, tomēr tilts, kas atrodas Krālicki Sņežnīka 

(Králický Sněžník) kalna virsotnē, ir moderns arhitektūras paraugs, 

kas ļauj tā apmeklētājiem no iespaidīga augstuma nolūkoties uz 

Morāvas upi un Krokonošes kalniem. 

Naktsmājas Polijā, Varšavā 

5. diena – svētdiena, 27. oktobris 
Brokastis viesnīcā. 
 

Ceļš cauri Polijai, Lietuvai 

Pusdienu pauze Polijā.  

Mājupceļš, atgriežamies pirms pusnakts. 

 

 

 

 
 

 

 

Ceļazīmes cena 235 EUR  / bērniem līdz 15 gadiem: 215 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 
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Papildus izmaksas*   (pēc izvēles): 

 Apdrošināšana – 1 EUR / dienā (sākot ar 65. gadiem – individuāla cena) 

 Klinšu amfiteātris Česky Ray -  90 CZK-pieaug., 70CZK-skol.,seniors ( 3EUR/1.70 EUR) 

 Prāgas akvaparks – 21 EUR/3 stundas 

 Pacelājs Dolni Moravā – 290 CZK ( turp-atpakaļ) – (12 EUR)  

 
* 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 12.07.2019. 

trešā iemaksa  

līdz 12.09.2019. 

līdz  

12.10.2019. 

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.  

 

Ceļojumam 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!  

 

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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