
 
 

 

 

 

Holandes ziedi 
21. – 26.04.2020 

Ceļazīmes cena 395 EUR no personas 
 

Holande ir zeme ar vēja dzirnavām, kur joprojām klaudz koka tupeles un krāšņi zied tulpes. Par to 

varēsim pārliecināties šajā ceļojumā. Priecāsimies par pavasara ziedu bagātību Keukenhofas 

pasakainajā parkā un paviljonos, par burvīgo Holandes galvaspilsētu Amsterdamu ar tai raksturīgo 

jūras smaržu, grezno kanālu apbūvi un neskaitāmo velosipēdu klātbūtni. Apmeklēsim vienu no 

svarīgākajiem ikgadējiem pasākumiem Holandē – ziedu parādi, skatīsim simtiem ziedu platformu, kas 

izrotātas ar ziedošām figūrām. Gaiss virmos no krāsām, aromātiem un emocijām!   

1. diena – 21. aprīlis, otrdiena 
 

Latvija, Lietuva, Polija 

Izbraucam pl. 6.00 no Smiltenes, pl. 6:30  Brauciens cauri Lietuvai un Poli-

jai. Pusdienu pauze Polijā. Nakšņošana Polijā pie Poznaņas. 

2. diena – 22. aprīlis, trešdiena 
 

Polija, Vācija 

Brokastis viesnīcā. 

Brauciens cauri Polijai. 

Brauciens caur Vāciju uz Valsrodes putnu parku (19 EUR), kas ir lielākais 

pasaulē (>4500 putnu). Te ir arī vienīgā vieta Eiropā, kur redzami leģendārie 

Paradīzes putni. Dārza apskate. 

Nakšņošana Vācijā pie Brēmenes 
 

3. diena – 23. aprīlis, ceturtdiena 
Vācija, Holande 

Brokastis viesnīcā. 

Pēcpusdienā pārbrauciens uz Holandi.  

Holandes lielais dambis.  

Zaanse Schans ciematiņš, kur varēs iepazīties ar holandiešu vējdzirnavām, 

koka tupelēm, sieru un sinepēm. Iejūtamies Holandes sajūtās. 

Nakšņošana Holandē, Roterdamā. 
 

4. diena – 24. aprīlis, piektdiena 
Holande. 

Brokastis viesnīcā. 

Keukenhofas ziedu dārzs (17 EUR – cena spēkā, samaksājot par ieejas 

biļeti pirms brauciena). Amsterdamas apskate. Ekskursija kājām gar 

vecpilsētas slīpajiem namiem un pa šaurajām, velobraucēju pārpildītajām 

ielām, gar „coffe shop” un sarkano lukturu rajonu. Iespējams izbrauciens ar 

kuģīti (12 EUR). Nakšņošana Holandē, Roterdamā. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



5. diena – 25. aprīlis, sestdiena 
Holande. 
Brokastis viesnīcā.  
Slavenā Holandes ziedu parāde.  

Holandes apskate jau ceļā uz Vāciju 

Kanāli un kuģīši, ziedu lauki un zemnieku sētas.  

Ceļš cauri Vācijai. 

Nakšņošana Polijā, Poznaņā. 
 

6. diena – 26. aprīlis, svētdiena 
Polija, Lietuva, mājupceļš līdz Latvijai 

Brokastis viesnīcā.  

Brauciens caur Poliju un Lietuvu. Atgriešanās mājās vēlu naktī.  

Ceļazīmes cena 395 EUR personai 
Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā – 130 EUR. Piemaksa par papildus vietu autobusā – 70 EUR.  

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 uz 50 gadiem izdotās), 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 
Piesakoties ceļojumam, 

avansa maksa jāveic 

5 dienu laikā no pieteik-

šanās brīža.  
 

otrā iemaksa  

līdz 12.02.2020. 

trešā iemaksa  

līdz 12.03.2020. 

 

līdz  

1.04.2020. 

 

100 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 15% no ceļazīmes summas, 59–30 dienas – 

30% no ceļazīmes summas, vēlāk nekā 30 dienas pirms brauciena – visu summu. Iemaksātos līdzekļus var 

pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētājā ceļojumā. 

Ceļojuma cenā iekļauts: 

 viena vieta komfortablā tūristu klases 

autobusā 

 naktsmītne viesnīcā pa 2–3 cilvēkiem 

istabiņā.  

 grupas vadītāja pakalpojumi 

 

Papildu izmaksas – (2019. gada cenas) 

 Apdrošināšana – 1 EUR dienā (sākot no 65 gadu vecuma 

individuāla cena) 

 Valsrodes putnu parks  - 19 EUR no personas 

 Amsterdamas ekskursija -  15 EUR no personas 

 Keukenhofas ziedu dārzs -  17 EUR no personas 

 Izbrauciens ar kuģīti Amsterdamā  - 12 EUR no 

personas 
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