
 

 

 

 

 

 
Vasarīga atpūta un pastaiga ar nūjošanu 

gar jūras krastu 
Diena vasaras baudīšanai ar pikniku jūras krastā un vasarīgu atpūtu. Ciemosimies 
gan pie Eduarda Pāvula, gan Aspazijas Jūrmalas mājā. Triju stundu brīvs laiks pie 

jūras. Tiem, kuri vēlēsies, – neliela nūjošana pa jūras krastu. Iespēja izvēlēties 
nūjošanas maršruta garumu. Pēcpusdienas pastaiga pa Jūrmalu un Jomas ielu. 

Trešdiena, 17.07.2019. 
 Cena 27 EUR / bērniem līdz 15 gadiem 23 EUR 

Grupas vadītāja – Līga Pommere 
Izbraukšana pl. 7.00 no Smiltenes, pl. 7.30 no Valmieras, pl. 8.00 no Cēsīm. 

 
  

 Eduarda Pāvula muzejs 
Pāvulu dzimta ir viena no senākajām un lielākajām Babītes novada Salas 

pagastā. 

Izstāde veidota, sakausējot trīs elementus: personību, veikumu teātrī un 

kino, vienlaikus parādot, ka šie trīs veido vienu – Aktieri. 

Lapmežciems 
3 stundu atpūta jūras krastā. 

Iespēja doties 5 km pastaigā gar jūras krastu. Tiem, kas gatavi nūjot, jāņem 

līdzi nūjas. Savukārt tiem, kuri vēlēsies baudīt saules starus atpūšoties, būs 

brīvais laiks, lai laiskotos jūras krastā. Līdzi ņemam peldlietas. 

Saorganizēsimies arī uz kopēju pikniku pie jūras. 

Pusdienu pikniks jūras krastā ar auksto zupu un maizītēm – 3,5 EUR. 

Aspazijas muzejs 
Aspazijas māja Dubultos ir neparastākais un skaistākais Jūrmalas muzejs. 

Mūzika, māksla un vēsture rada Aspazijas mājas īpašo auru, savukārt sajust 

aizgājušā laikmeta garu palīdz atjaunotā ekspozīcija, kas ietver ne tikai 

autentiskus pagājušā gadsimta pirmās puses interjera un sadzīves 

priekšmetus, bet arī projekcijas tehnikā radītas hologrammas un izzinošas 

interaktīvas spēles. 

Vakara pastaiga Jomas ielā 
 

Nesteidzīgi izbaudām Jūrmalu, Dubultus, Jomas ielu līdz Dzintaru 

koncertzālei. 

 
Atgriešanās Cēsīs ap pl. 20.00 Valmierā pl. 20.30, Smiltenē pl. 21.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



Ceļazīmes cena 27 EUR / bērniem 23 EUR  

Papildu vieta autobusā 10 EUR. 

 
Uzmanību! Programmā var būt izmaiņas saistībā ar 
neparedzētiem apstākļiem. 
 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti – 
derīga pase vai ID karte. 

 

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 un foto/video var tikt izmantoti 

publicitātei. 
 

Grupas lielums 20-40 personas (autobusa lielumu iespējams precizēt, zvanot uz “Balt-Go” biroju 

aptuveni nedēļu pirms brauciena) 

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

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

 

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 vēlāk nekā 30 dienas pirms 
brauciena, klients zaudē visu iemaksāto summu. Iemaksāto 
summu var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties 
minētājā ceļojumā 

 

 

  

piesakoties līdz  
3.07.2019. 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

10 EUR  
Avansa maksa 

jāveic 5 dienu 

laikā no 

pieteikšanās brīža 

atlikusī summa 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

 viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā, 

 ekskursijas vadītāja pakalpojumi. 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

 Eduarda Pāvula muzejs – 1 EUR, senioriem un 
bērniem bez maksas 

 Pusdienas – 3,5 EUR no personas 

 Aspazijas māja 1 EUR 

 brauciena laikā par papildu maksu var tikt 
piedāvāti vēl citi objekti un maltītes. 
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