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Autobusu izīrēšana • Ekskursiju organizēšana • Gidu pakalpojumi

Ceļošana nevar apnikt
Vidzemes Tūrisma un tran
sporta kompānija “Balt-Go” gidu
komanda apvieno cilvēkus ar
dažādām profesijām, ikdienas
darbiem un pieredzēm. Ir gidi,
kuri ved tālos ceļojumos, bet
citi apceļo tuvas vietas. Daži gidi
ceļojumos ved bieži, kāds tikai
dažkārt, kad rodas iedvesma.
Tomēr visus vieno ceļotprieks un
vēlme izzināt šo pasauli.
„Balt-Go” dibināta 2008. gadā, un tās pirmsākumi sakņojas
Raunā. Palēnām „Balt-Go” pie
dāvājums un komanda augusi,
un tagad biroji ir gan Raunā un
Cēsīs, gan Valmierā un arī Rīgā.
Ceļojumu galamērķi no tuvējiem
Baltijas ceļojumiem izvērtušies
līdz braucieniem visā plašajā
pasaulē.
“Balt-Go” dibinātāja un vadī
tāja Līga Pommere atzīst, ka ceļo
šanas kaislības iedīgļi viņai mek
lējami jau bērnībā: „Kad mācījos
5. klasē, no Līgatnes sāku braukāt
uz jauno ģeologu pulciņu Rīgā.
Vēlāk studēju ģeoloģiju un ģeo
grāfiju, un tas labi sader ar ceļo
šanu.
Man šķiet, ka ceļošana nevar
apnikt. Tā dod adrenalīna devu,
iespaidus, jaunas un negaidītas
iepazīšanās un situācijas. Tā ir
pozitīva atkarība, kas mudina
doties ārpus mājas vēl un vēl. Ja

Pirms vairākiem gadiem aizsākusies skaista tradīcija. Katru gadu
septembra pirmajā svētdienā Līgatnes pilsētas un novada luterāņu
dievnamā – Ķempju baznīcā –
notiek pateicības dievkalpojums.
„Balt-Go” vadītāja Līga Pommere stāsta, ka šogad uz dievkalpojumu gan „Balt-Go” ceļotāji,
gan ikviens, kurš sirdī ir ceļotājs,
gaidīts Ķempju baznīcā 1. septembrī. „Dievkalpojumā pateiksimies
par to, ka varam ceļot. Ceļotājiem
ir svarīgi būt veseliem, stipriem,
mundriem un izturīgiem – tā ir
liela bagātība, un to visu ļoti novērtējam,” viņa atzīst.

Līga Pommere

esi to sācis darīt, ikdiena mājās
sāk kļūt garlaicīga, ir liela vēlme
atkal sajust ceļu. Emocijas, kas
rodas ceļojumā, cilvēki, kas tajā
tiek iepazīti, – to nevar piedzīvot
mājās.“
„Balt-Go” īpašā odziņa ir tā, ka
lielāko daļu maršrutu izlolojuši
paši gidi. Tādēļ katrs ceļojums
ir īpaši „garšīgs“. L. Pommere
skaidro: „Mūsu komanda nedrau
dzējas ar rutīnu, jo tā var zaudēt
ceļošanas krāsainību. Reti kurš
maršruts atkārtojas tieši tāpat,
kā tas noticis pirmo reizi. Jā, ir
pieprasīti maršruti – cilvēki ik

gadu vēlas doties uz tulpju svēt
kiem Burbišķos (Lietuvā), uz
Ventspili, vēlas redzēt senās un
skaistās pilsētas – Vīni, Varšavu,
Romu un citas. Tomēr maršruti,
kaut nedaudz, tomēr tiek mainīti,
papildināti. Piemēram, man patīk
dabas baudīšana un pārgājieni,
bet vairāk par divām vai trīs rei
zēm vienā un tajā pašā maršrutā
doties nespēju. Tad kļūst garlai
cīgi. Tādēļ piedāvājums mainās,
un, ja ceļotājs pamana ko kārdi
nošu, šī iespēja ir jāizmanto, jo
nākamajā gadā šāda ceļojuma
var arī nebūt.”

Ērti un moderni

„Balt-Go“ ved ne tikai ceļojumos. Kompānija arī
iznomā komfortablus autobusus ar 20 līdz 49 sēdvietām tūrisma braucieniem pa Latviju, Baltiju, NVS un
Eiropas valstīm.
Autobusi, kas pieejami gan nomai, gan arī ved ceļojumos kompānijas ceļotāju grupas uz dažādiem galamērķiem, ir pieci – Setra S415GTHD, Neoplan 316
SHD, MAN A67 Clubstar, Mercedes Benz 0814 un Mercedes Sprinter.
Itin bieži komplimentus „Balt-Go“ sanņem ne tikai
par ceļojumā gūtajām emocijām, bet arī par atsaucīga-

Pateicība Dievam

jiem, profesionālajiem un pieredzējušajiem autobusu
vadītājiem. „Balt-Go“ komandā ir pieci šoferi – Vilnis
Juška, Māris Cīrulis, Aivars Kāpostiņš, Ainars Āboliņš
un Raitis Zariņš.
„Balt-Go“ transporta daļas vadītāja Irēna Kāpostiņa pastāstīja, ka jūlija sākumā „Balt-Go“ bija viens
no atbalstītājiem Neikenkalna dabas koncertzālē Dikļos notikušajam skaņas virzītajam pasākumam „Virzskaņa“. Mūziķiem bija iespēja izbaudīt ērtu braucienu
un atpūtu „Balt-Go“ jaunākajā autobusā Mercedes
Sprinter, par kura komfortu izteikti daudzi labi vārdi.

Senās un
atjaunotās Brāļu
draudzes saknes Čehijā
un Vācijā
8.–14.09.2019.

Dodamies
svētceļojumos!

Kopā ar rakstnieci Ingunu Baueri
un mācītāju Gundaru Ceipi
iepazīsim mūsu kultūrvēsturē
nozīmīgas Eiropas
vietas.

Ceļojam
uz skaistiem
dārziem un
parkiem!

Katru nedēļas nogali
sezonā piedāvājam
2–3 dienu ekskursijas.

Vienas dienas
ekskursijas
Latvijā un Baltijā
sezonas laikā –
katru trešdienu un
sestdienu.

Tiekamies
ceļotāju
klubiņā!

Vairāk informācijas “Balt–Go” birojos un www.balt-go.lv
Pieteikšanās grupu un
individuālajiem ceļojumiem
un autobusu noma
“Balt-Go” birojos:

Raunā, Raunas autoostā,
Valmieras ielā 1a
P., T., Pk. 10.00–17.00
tālr. 27775764

Cēsīs, Raunas ielā 17,
2. stāvā
O., C. 10.00–17.00
tālr. 27661174

Valmierā, Stacijas ielā 1,
Valmieras autoostas 2. stāvā
O., C. 10.00–17.00
tālr. 27775764

Rīgā, Ģertrūdes ielā 33/35
P., T., Pk. 14.00–18.00
tālr. 22571221
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www.balt-go.lv

Ceļo tuvāk vai tālāk – prieks garantēts!

“Balt-Go” tālo ceļojumu konsultante Santa Silova un ceļojumu
konsultante Baltijas ekskursijām
Anete Kalniņa atzīst, ka gadu gaitā
kompānijas ekskursiju klāsts patiešām ievērojami palielinājies. Ceļojumus var piedāvāt ir ne tikai Baltijas valstīs, bet arī Eiropā un pat visā
pasaulē.
S. Silova vērtē: „Ik gadu piedāvājums un galamērķi kļūst aizvien
dažādāki. Galvenokārt tas ir, pateicoties gidu idejām, interesēm un
izdomai. Balstoties pieredzē, viņi
rada unikālus ceļojumu maršrutus,
kas ik gadu tiek uzlaboti un papildināti. Ja gids pats veidojis maršrutu,
tam ir pavisam cita „garša“ – klients
to var izbaudīt pavisam īpaši. Tādēļ,
ja mūsu piedāvājumā tiek pamanīts
izsapņotais maršruts, nevajag gaidīt, vajag pieteikties! Dažkārt grupa
nokomplektējas jau divu dienu
laikā!“

Gidi ir atšķirīgi, līdz ar to programmas ir dažādas, un tas dod
iespēju ceļotājiem izvēlēties to, kas
ir tuvs tieši viņiem. Grūti teikt, kuri
maršruti būtu populārākie. Vasaras
sezonā, kad lielākoties ir atvaļinājumu laiks, grupas ir īpaši piepildītas. Pārējos gadalaikos ceļojumu
ir nedaudz mazāk, tomēr piedāvājums tāpat ir plašs.
Ja gribas tuvāku braucienu, lieliska ir iespēja izvēlēties kādu no
daudzajām vienas vai divu dienu
ekskursijām Latvijā, Lietuvā vai
Igaunijā. A. Kalniņa uzskata: „Šie
ceļojumi ir lieliska iespēja – tā ir
īsāka atpūta par mazākiem līdzekļiem, bet emocijas tāpat ir fantastiskas. Laimes hormoni garantēti!”
Savukārt tiem, kuri vēlas ne
daudz tālāku vai pavisam tālu ceļošanas piedzīvojumu, piedāvājums
ir ļoti krāsains. Valstis, uz kurām
dodas “Balt-Go” ceļojumu grupas,

ir Polija, Baltkrievija, Ukraina,
Itā
lija, Portugāle, Krievija, Vā
cija, Turcija, Zviedrija, Norvēģija,
Somija, Austrija, Slovākija, Spānija,
Dānija, Čehija, Izraēla, Grieķija,
Gruzija, Islande, Horvātija, Bulgārija, Šveice, Monako, Lihtenšteina,
Francija, Rumānija. Salīdzinoši
nesen radīti arī līdz šim nebijuši
braucienu maršruti uz Armēniju
un Moldovu. Sadarbībā ar individuāliem gidiem piedāvājumā ir arī
ceļojumi uz Āfriku.
S. Silova un A. Kalniņa atzīst – ne
jau tikai valstis, uz kurām iespējams
aizceļot, ir dažādas. Vēl krāšņāks
ir galamērķu klāsta kokteilis. Burvīgi daiļdārzi, senas pilsētas, greznas pilis un muižas, muzeji, kalnu
takas, pludmales, SPA centri, izklaides un atpūtas parki, pat iepirkšanās braucieni. Intereses un vēlmes
ir dažādas, tāpat arī maršruti, tādēļ
grūti nosaukt populārākos. Tomēr

Baudīt ziemeļu skarbumu
vai eksotiskus ziedus?
tiesībā arī bez ziedu parādes Madeira ir kā
brīnišķīgs puķu dārzs okeāna vidū!”
Vēl I. Kravale mudina sasparoties slēpotājus, jo nākamajā ziemā būs iespēja doties
arī slēpošanas braucienā uz Alpu kalniem
Francijā. Savukārt mūzikas mīļotāji vasarā
kopā ar gidi varēs apmeklēt vijolnieka Andrē
Rjē (André Rieu) organizētos koncertus Mā
strihtā, Nīderlandē.

Ceļot nevar apnikt! Īpaši jau tādēļ, ka
vienmēr ir iespēja iepazīt kaut ko atšķirīgu.
Tam piekrīt arī gide Inese Kravale, kura jau
piecus gadus lielākoties dzīvo Islandē.
Šovasar kopā ar I. Kravali Islandē bija arī
„Balt-Go“ ceļotāji: „Šo unikālo un skaisto
salu esmu labi iepazinusi, tādēļ ar prieku
Islandes īpašo, skarbo un neskarto dabu
parādu arī ceļotājiem. Arī nākamvasar ceļotājus noteikti vedīšu uz Islandi. Turp jābrauc
vasarā, jo rudenī un ziemā Islande ir tumša
un auksta. Jāatzīst gan – arī vasarā Islandē ir
„zaļā ziema“. Šī ir valsts, kas noteikti jāredz
tiem, kuri sāk nogurt no Rietumeiropas un
kuri vēlas neskartu ziemeļu skarbumu.”
Tiem, kuri vēlas redzēt kaut ko krāšņu,
I. Kravale nākamgad maijā plāno piedāvāt
braucienu nelielā grupā uz Madeiras salu:
„Brauksim tad, kad Madeirā, līdzīgi kā Nīderlandē, norisināsies ziedu parāde. Madeirā tā
ir vēl spilgtāka, jo salā ziedi ir eksotiski. Pa

ceļojumu konsultantes stāsta, ka
aizvien iecienītāki kļūst pārgājieni.
Tāpat „uzvaras gājienu” piedzīvo
vēderprieki. Ceļotāji vēlas nobaudīt
gardumus, kas ir tradicionāli konkrētajai vietai, kur aizceļots. Turklāt
ne tikai nogaršot, bet arī iemācīties
pagatavot ko īpašu! Tādēļ ir maršruti, kuros iekļautas arī ēdienu
pagatavošanas meistarklases. Piemēram, šāda iespēja ir tiem, kuri
ceļo uz Turciju, Gruziju. Šādu vēlmi
ietekmējot arī dažādi ceļojumu raidījumi, piemēram, Mārtiņa Sirmā
„Kulta ēdieni”. Ceļotāji vēlas nogaršot šajā raidījumā redzēto.
A. Kalniņa un S. Silova piebilst,
ka gan vienas un divu dienu, gan
vairākdienu ceļojumos maršruti
tiek veidoti tā, lai cilvēki varētu
izbaudīt iespējami vairāk: “Ceļotāji gūst prieku no dabas skatiem,
pastaigām, tāpat paluti
na garšas
kārpiņas un paplašina redzesloku,

uzzinot lauku saimniecību saimnieku stāstus. Ceļotājam ir iespēja
kļūt zinošākam, jo gidi pastāsta arī
vēsturiskus faktus un sevi var bagātināt, iepazīstot muižas, pilis, muzejus. Ir ceļojumi, kuros var gūt mieru
dabā, bet ir ceļojumi, kuros enerģiju
var smelties rosīgās pilsētās.”
S. Silova skaidro: „Kad cilvēks
meklē ceļojumu, liela nozīme ir gan
izvēlētajam galamērķim, gan arī
tam, cik daudz laika iespējams atvēlēt. Uz tālākiem galamērķiem jālido
ar lidmašīnu – šādi, piemēram, ērti
un ātri sasniedzama ir Barselona
Spānijā, Lisabona Portugālē, Stambula Turcijā. Tomēr jārēķinās ar to,
ka lidošana ceļojumu sadārdzina.
Taču atminēsimies, ka ekonomētas
tiek atvaļinājuma dienas! Braukšana ar autobusu prasīs ilgāku laiku,
bet šādi pa ceļam uz izvēlēto galamērķi arī iespējams apskatīt daudz
interesanta.“

Vajag sapņot lielus sapņus!
Gids Edvīns Kamoliņš „Balt-Go“ grupas ved uz atšķirīgiem galamērķiem tepat
Latvijā un dažādās pasaules valstīs. Sarunā
viņš atklāj, ka ceļojumu maršrutus viņš
veido, balstoties pieredzē un iespaidos, kādi
gūti, strādājot “Latvijas Avīzē”: „Apmēram
28 gadu laikā daudz esmu rakstījis un ceļojis. Tagad veidoju maršrutus, balstoties uz šo
pieredzi. Piemēram, pirms vairākiem gadiem
man tapa aprakstu materiālu sērija par to, vai
Kaļiņingradā, Krievijā, ir atklāta Dzintara
istaba. Augustā ar „Balt-Go“ grupu dosimies
uz Kaļiņingradu un atkal izzināsim Dzintara
istabas stāstu, kā arī daudz ko citu.”
Rudenī E. Kamoliņš grupu vedīs uz Sanktpēterburgu, kurā gids bijis daudzkārt, tomēr
katru reizi viņam izdodas pamanīt ko jaunu
un valdzinošu: „Rudens braucienā plānojam baudīt Pēterhofas strūklaku šovu. Aleksandra Ņevska laurā ieskatīsimies klostera
apbedījumos un uzzināsim par garīdznieku
un valsts vadītāju dzīvēm.”
Daļa maršrutu top pēc tam, kad E. Kamoliņš atgriezies no „izlūkbraucieniem“ ar
velosipēdu: „Maršruti, piemēram, Igaunijā,
Hījumā salā, kā arī gar Peipusu, tapa, ņemot
vērā pērnā gada pieredzi, kad ar divriteni
kopā ar vēl pieciem cilvēkiem apbraucām
visu Igauniju. Tie bija apmēram 1400 km
divu nedēļu laikā. Nākamgad būs jauns piedāvājums ceļojumiem uz Lietuvu, jo nesen
ar velosipēdu apbraucu Lietuvu – apmēram 1500 km. Dabā apskatu un pamanu, ko
varētu citiem parādīt, ko kopā vēlreiz izbaudīt, un tad braucam ar grupu. Tad gan dodamies ar autobusu. „Balt-Go” jau ved ceļotājus

uz Latvijas tālākajiem punktiem. Tagad veidosim maršrutus arī uz Lietuvas tālākajiem
punktiem, kas gan nav speciāli iezīmēti. Tur
ir ļoti interesanti – Lietuvas sakrālā māksla,
skaista un neskarta daba. Būs jauki piedzīvojumi.”
Tiem, kuri ir gatavi pavisam tālu zemju
eksotikai, jāseko līdzi „Balt-Go” piedāvājumam. Nākamā gada aprīlī E. Kamoliņš plāno
vest apmēram 12 cilvēku grupu ceļojumā
uz Lielo kanjonu ASV: „Tas būs liels izaicinājums un piedzīvojums divarpus nedēļu
garumā. Dosimies pa Lielā kanjona takām
un, ja veiksies labi, nokāpsim pašā lejā, kur,
iespējams, pat nakšņosim. Lielais kanjons ir
varens dabas brīnums. Tiem, kuri tur bijuši,
iespaidi saglabājas uz visu mūžu. Tā ir aina,
ko, pieverot acis, varēs pēc tam redzēt vienmēr.”
E. Kamoliņš mudina uzdrošināties sapņot
un izvirzīt mērķus: „Iedomājieties, iztēlojieties, ka jau esat izsapņotajā galamērķī, un jūs
tur nokļūsiet!”
Īpaša pievienotā vērtība tiem, kuri ceļo
kopā ar E. Kamoliņu, ir gida veidota īpaša
fotogrāfiju izlase no kopā baudītā ceļojuma.

www.balt-go.lv
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Pārgājieni – lai baudītu dabu un gūtu prieku
Ne velti „Balt-Go“ devīze ir
„Kustīgi un lustīgi ceļojumi“. Tie
patiešām tādi arī ir. Pateicoties
aktīviem gidiem un kustīgiem un
lustīgiem ceļotājiem, aizvien vairāk
maršrutos iekļauti pārgājieni. Gan
nelieli un viegli, gan arī tādi, kuros
iespējams pārbaudīt savas spējas.
Vērtējot lielo pieprasījumu pēc
šādiem ceļojumiem, jāsecina, ka
tuvi un tāli pārgājieni ir viena no
pašreizējām tūrisma tendencēm.
„Balt-Go“ vadītāja Līga Pommere stāsta: „Cilvēki ir noguruši
no darba pie datoriem, mazkustīga
dzīvesveida, kā arī steigas un stresa.
Tādēļ daudzi alkst pēc iespējas
būt svaigā gaisā, vēlas izkustēties
un attīrīt sagurušos, domām pārbagātos prātus. Viena no šādām
iespējām ir doties pārgājienā, kurā
apvienojas gan ceļošana ar dažādām apskates vietām, gan staigāšana. Daudzos pārgājienos ceļotāji
dodas ar nūjām vai bez, sākam piedāvāt arī maršrutus ar veloizbraukumiem.
Gan pieprasījums, gan tas, ka
„Balt-Go“ komandā apvienojušies
aktīvi gidi, ietekmējis to, ka šogad

piedāvājam jau 18 maršrutus, ku
ros ir dažāda garuma pārgājieni
gan tepat Latvijā un kaimiņvalstīs,
gan arī pavisam tālu – Spānijā, Portugālē un pat Izraēlā.“
Visvairāk „Balt-Go“ pārgājienos piedalās ceļotāji vecumā no 40
gadiem līdz pat cienījamiem senioriem, bet ir arī jaunāki ekskursanti.
L. Pommere skaidro, ka ceļojumu
maršruti ar iekļautu pārgājienu ir
pārdomāti, ar izlīdzinātu slodzi. Ir
tādi, kas paredzēti pieredzējušiem
gājējiem. Šādos maršrutos ik dienu
tiek noieti aptuveni 10–25 km,
dažkārt pat vairāk. Šādi ir, piemēram, „Fisherman’s trail“ Portugālē
gar Atlantijas okeānu, arī kalnu
baudīšanas ceļojumi uz Dolomītu
Alpiem, Pirenejiem, kā arī Santjago
ceļš Spānijā. Ir vidējas grūtības pārgājieni, kuros noieti tiek 10–20 km
dienā. Piemēram, pārgājiens gar
Dižjūru – no Liepājas līdz Pāvilostai, pārgājieni Hījumā salā Igaunijā,
Islandē un Tatru kalnos Polijā. Ir arī
ekskursijas ar viegliem pārgājiena
elementiem, kuros nostaigāti tiek
apmēram 5–10 km, piemēram, Peipusa un Narvas upes, kā arī Sāremā

salas izzināšana Igaunijā. Augusta
sākumā tiek plānots interesants
ceļojums, kurā būs iespēja peldēties, pastaigāties, iepazīt Vīlandi
Igaunijā, izbraukt ar drezīnu, kā arī
padsmit kilometru braukt ar velosipēdu. Ir arī pavisam tuvi ceļojumi ar pārgājienu elementiem,
lai apskatītu Dāvida avotus, Kazu
gravu un Zvārtas iezi. Daudzos no
šiem un citiem „Balt-Go“ maršrutiem ir krāšņs „kokteilis“ – ir gan
kultūrvēsturisku vietu apskate, gan
pārgājieni ar dabas un svaigā gaisa
baudīšanu, peldēšanos, tāpat garšas kārpiņu lutināšana. Turklāt ir
maršruti, kuros pastāv iespēja izvēlēties, – doties pārgājienā vai kādu
maršruta daļu neiet, bet aizbraukt
ar autobusu.
L. Pommere ir pārliecināta: „Ir
jākustas daudz, lai varētu arī daudz
ceļot! Patiesībā jebkurā ceļojumā
jābūt gatavam daudz staigāt. Arī
tad, ja braucam uz Stambulu Turcijā, Brēmeni Vācijā, Lisabonu
Portugālē vai Varšavu Polijā – jebkurā ekskursijā būs daudz jāstaigā.
Protams, jebkurā ceļojumā, tostarp
pārgājienu maršrutos, ir arī atpū-

tas pauzes. Turklāt mūsdienu tendence ir tā, ka cilvēki vēlas doties
pārgājienos, taču aizvien svarīgāks
ir komforts – iespēja baudīt kafiju,
veroties skaistā ainavā, iespēja
izgulēties ērtās gultās un nomazgāties. To arī piedāvājam.“
Ja nelielos pārgājienos doties var
arī bez iepriekšējas pieredzes, tad
lielajiem pārgājieniem jāgatavojas.
Tam lieliski der regulāras pastaigas
ikdienā, kā arī organizētie pārgājieni. Kas gan var būt labāks par
šo! Tā ir iespēja sevi uzturēt formā,
turklāt gatavoties piedzīvojumam!
Gatavošanās būtiska arī tādēļ, lai
zinātu, kādi apavi patiešām būs ērti
un nenoberzīs kājas, kāda mugurso
ma nespiedīs plecus, bet būs
ietilpīga.
„Daudzos pārgājienos grupas
sajūta un kopība pavada visu ceļojumu, bet ir maršruti, kuros katram dota iespēja būt arī vienam.
Esmu novērojusi, ka sākotnēji
ceļotāji iet visi kopā, joko un čalo,
tad sadalās mazākās kompānijās,
un tiem, kuri vēlas, izdodas baudīt
arī vienatni un iegrimšanu pārdomās. Tā ir sava veida meditācija,

būšana ar sevi, kas iespējama tad,
ja pārgājiens ir vairāk nekā desmit
kilometri. Tā, piemēram, Santjago
ceļu Spānijā visi iesākām kopā,
taču vēlāk katrs gāja savā ātrumā
un ļaujoties savām domām, pat
naktsmītnes katrs meklēja pats.
Līdzīgi bija skaistajā Portugāles
okeāna piekrastes pārgājienā. Bija
gan grupas sajūta, kopīgi smiekli
un maltītes, gan vientulības mirkļi
– ko nu katrs vēlējās. Kalnu pārgājienos ir atšķirīga situācija – tur
drošības apsvērumu dēļ grupai
visu laiku jāturas kopā. Arī pār
gājienā, kas decembrī būs Izraēlā,
būs jāturas kopā, turklāt pārgājienu
maršrutus izstaigāsim dažādās vietās. Tik tālu aizlidojot gribas, lai
ceļotāji redzētu pēc iespējas vairāk.
Būsim Betlēmē, izstaigāsim ganu
laukus, Heroda kalnu, dosimies uz
Jeruzalemi, kā arī uz tuksnesi, kur
mūs pavadīs beduīni. Šajā ceļojumā būs iespēja gan doties pārgājienā, gan arī braukt autobusā, ja
pietrūks spēku,“ pastāstīja L. Pommere, mudinot būt drosmīgiem un
atklāt pārgājienu burvību.

Lai sapņu ceļojums piepildītos
Kad sirds nekāro braucienu grupā, bet
gribas atpūtas ceļojumu kopā ar ģimeni
vai draugiem, der apsvērt ideju par čar
terlidojumiem vai tāliem, eksotiskiem ceļojumiem. Par tādiem vērtīgus padomus var
sniegt „Balt-Go” individuālo ceļojumu konsultante Aija Daudze.
Čarterlidojumus sadarbī
bā ar „Nova
tours”, „Tez tour”, „Alida Tūrs”, „Balt-Go”
piedāvā uz kārdinošiem galamērķiem, piemēram, Turciju, Tunisiju, Grieķiju, Melnkalni, Bulgāriju un citām valstīm. A. Daudze
atzīst, ka čarterlidojumi ir ērti, droši un izdevīgi. “„Balt-Go” klienti tos sāk iepazīt aizvien
vairāk. Nevajag kautrēties vaicāt padomus,
uzdot jautājumus. Lai būtu mierīgāka un
patīkamāka sajūta, pirms brauciena cenšos
iepazīstināt ceļotājus, kuri čarterlidojumā
dodas no Vidzemes ar „Balt-Go” starpniecību.
Izvēloties čarterlidojumus, jārēķinās, ka
galamērķī, lai gan ceļojums atrasts atbilstoši
individuālām vēlmēm, izveidosies savdabīga
grupa ar citiem ceļotājiem no Latvijas, kuri no
dažādām tūrisma aģentūrām arī izvēlējušies
šo čarteru. Tā nav grupa klasiskajā izpratnē,
jo katrs izvēlas atšķirīgas viesnīcas, dažādas

ekskursijas un aktivitātes, tomēr ceļotāji nav
vieni, par viņiem rūpējas. Viss ir noorganizēts – galamērķa lidostā ceļotājus sagaida
gids, kurš runā latviski, krieviski vai angliski,
visi tiek aizvesti uz viesnīcām. Ceļotāji izvēlas ekskursijas, un tajās ceļi atkal saved kopā
ar citiem, kuri atlidojuši ar konkrēto reisu. Ir
brīvības, bet reizē drošības sajūta. Ceļotāji ir
dažādi, tikpat atšķirīgas ir vēlmes un izvēles.
Vieni grib atpūsties, sauļojoties pludmalē un
nedodoties ekskursijās, bet citi alkst redzēt
un iepazīt pēc iespējas vairāk.
Šāds ceļojums ir lētāks nekā tāds, ko katrs
pats plānotu, iegādātos lidmašīnas biļetes,
rezervētu viesnīcas. “

Ja ceļotājs izsapņojis eksotisku ceļojumu,
piemēram, uz Taizemi, Indonēziju, Maurīcijas vai Maldivu salām, Vjetnamu, Dominikānu, Indiju, Kubu, A. Daudze palīdzēs izveidot individuālu ceļojuma plānu: „Šeit gan
neveidosies pat nosacīta grupa. Ceļotājiem
būs individuāla programma un, ja nepieciešams, arī gids. Uz šīm valstīm atbilstoši ceļotāja vēlmēm meklēju piemērotus lidojumus,
kā arī naktsmītnes. Sadarbībā ar uzticamiem
partneriem konkrētajās valstīs izplānoju arī
tūrisma maršrutu, ja ceļotāji vēlas ekskursi-

jas. Arī šādos ceļojumos tiek noorganizēts,
lai galapunktā ceļotāju sagaida gids un transports uz viesnīcu.”
Ar ko gan sākt, ja sirds kāro tālu, bet individuālu ceļojumu? A. Daudze iesaka: „Jo
skaidrākas būs ceļotāja vēlmes, jo vieglāk
atrast sapņu ceļojumu. Būtiski, lai ceļotāji ir
pēc iespējas atklātāki par savām iespējām,
vēlmēm, interesēm. Man kā konsultantam
jāzina, vai ceļotājs vēlas atpūsties tikai plud
malē, vai viņu interesē muzeji, pilsētu un
nozīmīgu vietu apskate, kādas ir vēlmes sais
tībā ar viesnīcu.”
A. Daudze reizi gadā arī pati iejūtas gida
lomā un kopā ar nelielu grupu dodas uz kādu
tālāku galamērķi. Pērn grupa vesta uz Krētu,
šogad rudenī Aija ar „Balt-Go” grupu dosies
uz Ziemeļkipru. Viņa neslēpj, ka nākotnē,
iespējams, varētu būt arī kādi tālāki un eksotiskāki grupu braucieni.
“Liela nozīme ir tam, ka „Balt-Go” gidi
un biroja darbinieki ir ne tikai zinoši tūrisma
jomā, bet arī kaislīgi ceļotāji, kuri var dalīties ar pieredzi un padomiem. Tam ir liela
nozīme, jo ceļotājs var justies droši par
ieteikumiem,” sarunas noslēgumā uzsver
A. Daudze.
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Iepazīstinām – „Balt-Go“ krāsainā gidu komanda!
Sarmīti Eglīti pēc pamatskolas
absolvēšanas vecāki aizveduši pirmajā tālajā ceļojumā uz Vidusāziju.
Tas atstāja spilgtus iespaidus, un
kopš šīs dienas ceļošana viņai ir
ļoti tuva: „Tolaik ceļošanas iespējas
bija ierobežotas, tad devāmies uz
Padomju Savienības valstīm. Tagad
galamērķu ir vairāk, un tas ir lieliski. Ceļojot un gatavojoties braucieniem, vienmēr uzzinu ko jaunu.
Turklāt man patīk pašai baudīt un
citiem parādīt, cik daudz skaista ir
pasaulē.
Kā gide lielākoties esmu ceļojumos pa Latviju, Lietuvu, Igauniju. Pilsētas, kurās vienmēr jauki
atgriezties ir, piemēram, Kuldīga
tepat Latvijā un Tartu Igaunijā.
Mani aizrauj maršruti, kuros apvienota gan pilsētu iepazīšana, gan
dabas baudīšana. Ceļojums ir kā
pozitīvs lādiņš nākamajai nedēļai,
mēnesim. Ja kādu laiku neesmu
devusies ceļā, šķiet, ka kaut kā pietrūkst.”
Žannai Otersonei patīk ceļojumi, kuros apvienojas dažādi baudījumi, – daba, vēsture, kultūra,
pilsētvide, garšas, jūras un ezeru,
kā arī kalnu ainavas: “Esmu vēsturniece, kultūras un mākslas vēsturniece, tādēļ man sirdij tuvāki ir
ceļojumi, kuros varam iepazīt pilsētas ar bagātīgu kultūrvēsturisko
mantojumu, kur varam izrunāt to,
kā senos laikos cilvēki dzīvoja, kā tā
laika domāšana un dzīves uztvere
atainojas arhitektūrā, pilsētu plānojumā. Budapešta Ungārijā, Prāga
Čehijā un Sanktpēterburga Krievijā
man ir ļoti mīļas pilsētas, un par
Itāliju mana sirds „kūst”!
Man ceļošana ir ieguldījums,
kas ir tā vērts! Tā ir bauda, dvēseles
bagātināšana. Pirms došanās ceļā ir
gaidīšanas svētki, jo ceļojums vienmēr ir kas satraucoši skaists. Ceļošana man sniedz laimes sajūtu.”
Inga Zariņa ceļo, lai dzīve būtu
krāsaināka: „Ceļošana ir būtisks
ieguldījums veselībā, un to patiesi

var redzēt, ka cilvēki, kuri ceļo, ir
mundrāki. Redzētais un uzzinātais
sniedz daudz pozitīvu emociju, un
tas ir ļoti svarīgi jebkurā vecumā.
Visvairāk man patīk būt gidei
skolēnu ekskursijās, dodoties, piemēram, uz atrakciju parku Lēdmanē, Lotes zemi Igaunijā un citviet. Esmu bioloģijas skolotāja un
man patīk maršrutos iekļaut dabas
objektus.“
Indra Murziņa ir ģeogrāfe gan
pēc izglītības, gan pārliecības un
dzīvesveida: „Mana stihija ir pārgājieni, upes, velomaršruti, kalni. It
īpaši kalni – tajos iemīlējos jau studiju laikā, un šī mīlestība ir stipra.
Tas gan nenozīmē, ka ik pa laikam
nesaorganizēju arī kādu ekskursiju
tik interesantajās Latvijas vietās.
Īpaši mīļi man ir Austrijas Alpi
un Itālijas Dolomītu Alpi, bet tikpat skaisti ir kalni Norvēģijā, Francijā, Spānijā, Slovēnijā, Slovākijā,
Polijā, Vidusāzijā, Gruzijā, jo –
skaistāki par kalniem var būt tikai
kalni. Mīļi ir arī pārgājieni gar jūru,
dabas takās. Priecājos, ja cilvēki
atkal un atkal brauc kopā ar mani
un uzticas. Daudzus braucienus
organizējam un vadām kopā ar
vīru, es to saucu par mūsu hobijdarbu. Un neaprakstāms ir gandarījums, ja ir izdevies citus aizraut
un ievilkt šajā nemiera pilnajā ceļošanas pasaulē.”
Edvīns Kamoliņš mīl ceļot:
„Ceļošana man vienmēr bijusi tuva,
bet tagad man ir vairāk laika to
darīt. Atmiņas un gūtā pieredze ir
tas, ko neviens mums nevar atņemt.
Tas paliek uz mūžu. Man ceļojot
patīk uzzināt daudz jauna, redzēt,
kā cilvēki dzīvo ne tikai tuvā apkārtnē. Daudz kas top skaidrs, palūkojoties pāri „pagalma žogam” un vēl
plašāk. Kā Dullajam Daukam, kurš
lūkojas pāri jūrai... Arī manī vienmēr bijis dzinulis palūkoties, kas ir
tur – tālāk. Tas ir ļoti interesanti.
Turklāt man patīk pēc tam par to
pastāstīt arī citiem.”

Baltkrievija
bez vīzas
12.–15.09.2019.
Grodņa – pilsēta Nemunas krastā.
Tūrisma kompleksā “Korobčici”
iepazīsimies ar tautas tradīcijām,
sadzīvi, tradicionālo arhitektūru.
Baltkrievu linu fabrikas
apmeklējums. Brauciens ar
kuģīti pa Augustovas
kanālu.

Slovākijas
kalnu, alu un pilsētu
romantika
10.–15.09.2019.
Augstajos Tatros uz vairākām dienām
var “pazust” pēc pastaigām un gaisa
izsalkušie. Taču Slovākija – tie nav tikai
kalni! Romantiskas pilsētiņas, senu
cietokšņu drupas, neparastas
koka baznīcas apbur katru
ceļotāju.

Ja vien varētu, Dace Sarkane
labprāt apceļotu visu pasauli:
„Ceļošanu iemīlēju jau bērnībā, kad
vecāki mani ņēma līdzi izbraukumos. Man patīk itin visi galamērķi,
jo jebkurā valstī ir kas īpašs, skaists
un interesants. Bez ceļošanas vairs
nevaru – tā ir būtiska manas dzīves
sastāvdaļa. Dzīves garša. Kaislība,
kas pārtapusi arī darbā.
Kā gide lielākoties grupas vedu
uz dažādiem galamērķiem Latvijā,
Igaunijā, Polijā, Krievijā. Jebkurā
ceļojumā – gan tajos, kur vedu grupas, gan tajos, kuros dodos pati, –
visvairāk man patīk daba, lauku
reģioni, jūra, kalni. Protams, apskatām arī pilsētas.”
Guntai Rozentālei ceļošana ir
dzīvesveids: „Tāds tas ir kopš dzimšanas, jo ceļoju, jau mammas puncī
būdama. Kā tūriste esmu bijusi
gandrīz visās Eiropas valstīs. Tagad
gandarījums ir no iespējas pašai
veidot un vadīt ekskursijas.
Man patīk ceļojumos gūt baudījumu ar visām maņām – lai ir daba,
senas, īpašas celtnes, tradicionāli
gardumi. Ekskursantus vedu uz
dažādiem galamērķiem Latvijā,
Lietuvā, Igaunijā, Ukrainā. Jau
trešo gadu ar grupām braucam arī
uz Ukrainas kalniem. Tie ir burvīgi.
Šoruden dosimies no Užgorodas
pāri Karpatiem līdz Ļvivai.”
Inese Kravale ceļotāju grupas
ved uz dažādām valstīm, arī Islandi,
Norvēģiju, Dāniju un Somiju: „Man
ir jau 20 gadu pieredze gida darbā.
To iepazinu jau tad, kad vēl studēju
ģeogrāfiju. Man vienmēr paticis
uzzināt ko jaunu. Turklāt es vēlos
arī citiem pastāstīt un parādīt, cik
pasaule ir skaista un daudzveidīga.
Tas gadu gaitā nav mainījies, un būt
gidei ir tuvs hobijs.”
Iveta Sproģe saka: „Man ļoti
patīk ceļot. Būt gidei – tas ir sirdsdarbs, ko paralēli pamatdarbiem
veicu jau ļoti sen. Ir grūti, ja rodas
rutīna, bet ceļojumā ik diena nes ko
jaunu, pat tad, ja galamērķis ir jau

Austrijas
klasika
29.09.–5.10.2019.

iepazīts. Ceļošana mani fascinē, tā
dod daudz prieka. Sirdī esmu vēsturniece, tādēļ ceļš man nozīmē arī
izzināšanu.
Priecājos par jebkuru braucienu,
bet mana lielā mīlestība ir Armēnija. Esmu izveidojusi arī maršrutu
uz Moldovu.”
Dinai Oliņai ceļošana ir kustība, mirkļi un cilvēki: „Ceļš un
ceļojums sākas, jau atverot mājas
durvis un pārkāpjot slieksnim. To
var darīt viens, bet kopā ar citiem
ir drošāk. Tas palīdz arī iepazīt sevi
un citus. Šī kustība paātrina asinsriti un mudina domāt. Ekskursijas
dara cilvēkus dzīvākus un bagātākus. Piedzīvotie mirkļi dod spēku
un prieku arī pēc tam ikdienā.
Man patīk maršrutos iekļaut
dabas objektus, īpaši jau kalnus.
Nav būtiski, cik augsta ir virsotne,
svarīgākā ir pieredze, kāpiens un
sajūta, kāda pārņem, kad esi kalna
virsotnē. Mana top pirmajā vietā
ir Zakopane un Polijas Tatri. Ļoti
patīk arī Somija, Norvēģija un no
dienvidu valstīm – Horvātija.”
Edgars Viņķelis gida pienākumus neveic bieži, bet uzskata to
par ļoti interesantu darbu, kas gan
prasa arī lielu sagatavošanos un
plānošanu: „Ceļošana paplašina
re
dzesloku, dod iespēju uzzināt
daudz jauna un sniedz pozitīvas
emocijas. Ir interesanti iepazīt cilvēkus svešās zemēs, novados. Tā
ir lieliska iespēja atgūties no ikdienas darbiem un pienākumiem.
Jau viena diena ceļā dod enerģiju,
tomēr vislabāk, ja var paceļot piecas līdz septiņas dienas. Tad izdodas „atslēgties” no ikdienas. “
Lauma Abramsone uzskata, ka
ceļošana ir ne tikai baudīšana: “Tā
ir arī piepildīta diena, jo tiek gūti
jauni iespaidi, pozitīvas emocijas,
daudz informācijas, bet tas ir vērtīgi, paliekoši. Tā ir sevis bagātināšana.
Mājturības un ārstniecības ka
lendārā 1933. gadam minēti notei-

Itālijas
rudens romance
4.–13.10.2019.

Pagarināsim vasaru Itālijā. Seno
Alpu kalnu varenība un
pilsētu šarms, itāliešu sirsnīgie
neparastais skaistums rudenī.
smaidi, izsmalcinātas vīna tradīcijas.
Ciemosimies Austrijas burvīgākajās
Ciemosimies mazajā Sanmarino
vietās – iepazīsimies ar Hābsburgu
Polijas pilsētu
republikā, baudīsim Chianti
dinastijas mantojumu, baudīsim
Toskānas vīna laukos,
pērles
vareno un romantisko Vīni,
vērosim
saulrietu Komo
19.–22.09.2019.
iepazīsimies ar Grācu,
ezera krastā.
Kultūrvēsturiskiem pieminekļiem
Zalcburgu.
bagātās Polijas dienvidaustrumu
mazpilsētas – Bjalistoka, Ļubļina,
Zamošča, Sandomeža. Apskatīsim
Karpatu
un novērtēsim mazpilsētu ieliņu,
un Aizkarpatu
senlaicīgo piļu, baznīcu un
Atpūta
valdzinājums
laukumu šarmu.
Baltkrievijas

1.–8.10.2019.

Bauda garšas kārpiņām ukraiņu krodziņos, Užgorodas pils ar vīna pagrabu,
Karpatu koka arhitektūra, Ivanofrankovskas vēsturiskais centrs, Kolomijas Lieldienu muzejs, Jaremčes
ūdenskritumi, Verhovinas
jautrie gucuļu stāsti.

kumi ceļotājiem, pirmais no tiem –
neceļojiet uz ārzemēm, pirms
nepazīstat skaistāko valsti pasaulē –
savu dzimteni! Jaunībā droši vien
daudzi šo noteikumu pārkāpj, bet
labi, ja vēlāk pakāpeniski sāk apceļot dzimto pusi, savu Latviju, kur
var atrast tik daudz interesantu
vietu, dzirdēt neparastus stāstus un
gūt brīnišķīgas emocijas.
Lielākoties interesentu grupas
vedu uz Baltijas valstīm – Latviju,
Lietuvu un Igauniju. Manas vistuvākās tēmas ir vēsture, kultūras
pasākumi, radoši cilvēki, kas prot
novērtēt mūsu kultūrvēsturisko
mantojumu, atjauno un saglabā
senās muižas.”
Agrai Kļaviņai patīk būt kustībā: „Esmu ceļā, braucot ar velosipēdu, pastaigājoties ar suni, ceļā
uz teātri, skatot pa Latviju nedēļas
nogalēs. Ceļošana ir dzīvesveids,
atkarība, kas man dod enerģiju.
Labprāt savus ceļotājus aicinu
uz Latvijas kultūrvēsturiskajām
vietām, pa dabas takām. Uzskatu,
ka Latvijas pievienotā vērtība ir
cilvēki, kuri ar savu darbošanos
iedvesmo.
Visvairāk priecājos, ja varu savus
ceļabiedrus aizvest uz vietām, kur
man pašai ik reizi no jauna iemirdzas acis. Šādas vietas ir kalni!”
Una Medne guvusi arī gida
pieredzi, tomēr izvēlējusies palikt
uzticīga „Balt-Go” kā ceļotāja un
dažādu aprakstu „slīpētāja” un
korektore: „Ceļošana ir iespēja
redzēt, sajust, uzzināt. Reiz uzsākta,
ceļošana kļūst par pozitīvu slimību – gribas to darīt vēl un vēl.
Mana pirmā tālākas ceļošanas pieredze bija bērnībā, kad jau 70., 80.
gadu vasarās ar vecākiem devāmies
piedzīvojumos – apskatījām dažādas interesantas vietas, dzīvojām
teltīs, makšķerējām, vārījām uz
ugunskura zupu. Turpināju ceļot arī
tad, kad pieaugu un arī šobrīd kopā
ar draugiem katru vasaru dodamies
kādā ilgākā braucienā.”

sanatorijā
16.–23.11.2019.

Naročas ciematā skaista ezera krastā
atrodas sanatorija Naročanskij bereg,
kurā ir viss atpūtai. Ārstnieciskās
procedūras piemeklēs
atbilstoši katra veselības
problēmām.

Eiropas SPA
tūre –
7 dienās 7 SPA
5.–21.11.2019.
Baudot ūdens un SPA atpūtas
piedāvājumu, katru dienu būsim
citā valstī: Lietuvā, Polijā,
Slovākijā, Ungārijā, Austrijā,
Vācijā un
Čehijā.

Pārgājiens un
Jaungads Izraēlā
26.12.2019–3.01.2020.
Dodamies uz Apsolīto zemi! Iesim
pārgājienos, kuru garums dienā būs
15–25 km. Betlēmes apkārtne, Jūdejas
tuksnesis, Nāves jūra un Jordānas
kalni. Iesim pa Jēzus ceļu Galilejā.
Peldēsim Nāves jūras ūdeņos
un atpūtīsimies SPA.

Vairāk informācijas par šiem un citiem ceļojumiem “Balt–Go” birojos un www.balt-go.lv

