
 
 

 

 

 
Atpūta Bulgārijā "Viss iekļauts" - gardas maltītes un dzērieni 

visu dienu. 
Ceļojuma datumi: 30.07. – 06.08.2021 

 7 naktis viesnīcā Complex Magnolia 3* Viss iekļauts 

http://albena.bg/en/hotels/hotel-magnolia-albena.html 

Cena 559 EUR personai dzīvojot divvietīgajā numurā 

Gide Dace Sarkane 

 
Bulgārijas kūrorts Albena ir īpaši labiekārtots komfortablai atpūtai. Albenā ir 

brīnišķiga smilšu pludmale ar lēzenu ieeju jūrā. Katrai viesnīcai ir sava pludmales 

zona ar bezmaksas sauļošanās krēsliem. Albena ir ļoti zaļa ar parkiem un dārziem 

vakara pastaigām. Centrā ir dažādi suvenīru veikaliņi. Tiem, kas grib uzlabot 

veselību – pieejams medicīnas centrs ar dažādām ārstnieciskām procedūrām par ļoti 

labām cenām. Viesnīcas atrodas 2 līmeņos, vienas ir jūras līmenī un otrs līmenis ir 

kalnā - ļoti zaļā parka zonā, no turienes uz pludmali iet elevators, gluži kā 

lielveikalā, ļoti ērti un vienkārši arī vecākiem cilvēkiem. Pasakaina vieta labai 

atpūtai. 

Cenā iekļauts:  

• Lidojums Rīga – Varna - Rīga 

• 20 kg nododamā bagāža, 5 kg rokas bagāža 

• 7 naktis viesnīcā standarta numurā 

• Ēdināšana Viss iekļauts 

• Gida pakalpojumi  

• Transfērs: lidosta – viesnīca - lidosta 

Papildus: 

• Ceļojuma apdrošināšana 

• Ekskursijas (būs iespējams iegādāties uz vietas no gida) 

• Personīgie izdevumi 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI: 22571221,  aija.daudze@balt-go.lv 

personīgi: Balt-Go birojos Rīgā, Valmierā, Cēsīs 
 

 

 

22571221  

 

aija.daudze@balt-go.lv 

http://albena.bg/en/hotels/hotel-magnolia-albena.html
mailto:aija.daudze@balt-go.lv


 

 

 

 

EKSKURSIJAS: 1 BGN ir apmēram 50 centi 

 

 Nessebras Panorama. 
 Nessebras ciematiņa vēsturiskā centra apmeklējums. Šī ir viena no senākajām apdzīvotajām vietām 

Bulgārijā, kā arī Nesebar ciemats ir iekļauts UNESCO Pasaules Kultūras mantojuma sarakstā. 

Ekskursijas laikā apskatīsiet Nesebaras vēsturiesko centru, senās mājas, baznīcas, kas celtas laika posmā 

no 6.-18.gs. Brīvais laiks.  

Cena 29 BGN 

  Austrumu zeme - Stambula (2 dienas)  
1.diena: Ierašanās Stabulā pēcpusdienā,pusdienas. Pilsētas apskates ekskursija,"Zilās Mošejas", 

Bizantiešu hipodroma apskate. "Topkape" sultāna pils pirmā pagalma apmeklējums (nav iekļauts cenā). 

Vakarā par papildus samaksu iespējams apmeklēt "Stambulas nakti" - kurā iekļauta vakara izklaides 

programma un vakariņas. 2 diena: Brokastis viesnīcā, brīvais laiks. Par papildus samaksu ir iespējams 

doties romantiskā izbraucienā ar kuģiti uz "Āzijas pludmali", kas atrodas Bosforā, brīvais laiks un 

"Grand Bazar"- lielākā iekštelpu tirgus pasaulē apmeklēšana. Izbraukšana no Stambulas pēcpusdienā.   

190 BGN 

 

  Bulgāru ciemats - nacionalas tradicijas  
Brauciens uz ciematiņu kur notiks folkloras vakars. Vakariņas brīvdabas restorānā, kuru laikā baudīsiet 

bulgāru nacionālos ēdienus, degustesiet vietējo vīnu. Pēc vakariņām aizraujošs bulgāru folkoras šovs, 

dejas uz oglēm.   

59 BGN 

 

  Veliko Turnovo un Arbanassi  
Brauciens caur Balkānu kalniem uz Veliko Turnovo - Bulgārijas viduslaiku galvaspilsētu, apmeklēsiet 

Samovedene iepirkšanās ielu, kur varēsiet redzēt amatniekus veidojot savus darbus. Pusdienas un 

brīvais laiks. Vēsturiskā Tsarevets Hill apmeklējums - pastaiga ap viduslaikas cietokšņa mūri. Arbanassi 

Arhitektūras rezervāta apmeklēšāna - pastaiga pa ciematiņu un Konstansalievas ēkas (17. gs.) un Svētā 

Dievmātes klostera apmeklēšana, kas slavenas ar brīnumaino Jaunavas Marijas ikonu   

110 BGN 

 

  Izklaides izbrauciens ar piratu kuģīti  
Brīnišķīga iespēja interesanti pavadīt dienu izbraucienā ar pirātu kuģi. Brauciena laikā, varēsiet apskatīt 

Nessebaras līča gleznaino panorāmu, kā arī ņemt dalību jautrās spēlēs, par ko būs parūpējusies kuģa 

atraktīvā pirātu /animatoru komanda.Brauciena laikā, baudīsiet lieliskas pusdienas, kā arī būs iespēja 

nopeldēties.Atgriezšanās Nessebaras ostā.Brauciens īpaši piemērots un iecienīts, ģimenēm ar bērniem.   

70 BGN 

 

  Sozople, Ropotamo upe,  
Burgasa (pilna diena + pusdienas) Brauciens ar kuģīti pa Ropotamo upes dabas rezervātu. Tālāk 

dodamies uz seno Sozopol pilsētiņu, kur apskatīsim tās senās, šaurās ieliņas un Sv.Jaunavas Marijas 

koka baznīciņu, kas celta 18.-19.gs. Tad brīvais laiks un pusdienas. Pēc tam brauciens uz Burgasu - 4to 

lielāko pilsētu Bugārijā, kur autobuss apstājas pie tirdzniecības centra un ir brīvais laiks, lai iepirktos. Pa 

celam - klostera apskate.   

79 BGN 

 

  Sofija-Rilas klosteris (2 dienas)  
1.diena: Plovdivas vecpilsētas apskate, Sv. Konstantīna un Helenas baznīcas apmeklējums - pusdienas, 

brīvais laiks, izbraukšana uz Sofiju. Sofijā - Aleksandra Ņevska katedrāles, Sv.Nikolaja baznīcas, 

Vasaras pils, Valdības ēkas, baznīcu apmeklējums. Vakariņas, nakšņošana Sofijā. 2.diena-brokastis, 

izbraukšana uz Rilas klosteri agri no rīta, klostera apmeklējums, pusdienas.  

190 BGN 

http://18.gs/
http://19.gs/


 

 

 

 

  Stambula 1 diena (ar autobusu, pusdienas)  
Ekskursijas pēc izvēles: pilsētas apskates eksursija - Sultan Ahmet "Zilā" mošeja, bizantiešu hipodroms, 

Top Kapi sultāna pils dārzs. Pusdienas. Par papildu samaksu - ekskursija ar kuģīti pa Bosforu vai Grand 

Bazaar tirgus apmeklējums.   

140 BGN 

 

  Varna, Delfinārijs + pusdienas  
Izbraukšana no rīta no norādītās pieturvietas. Brauciens uz Varnas delfināriju. Pusdienas. Pilsētas 

apskate, brīvais laiks.  

86 BGN 

 

  Džipsafari ar VAZ (džipiem-kabrioletiem)  
Tūre ar džipiem-kabrioletiem. Tūres dalībnieki tiek iepazīstināti ar maršrutu un instruēti par drošības 

noteikumiem. Izbrauciens ar atvērtajiem džipiem pa bezceļu, etnografiskā ciemata Medovo 

apmeklējums, rakijas degustācija. Turpinājumā safari pa kalnu ceļiem, šaušana ar pneimatisko ieroci, 

brauciens pa izžuvušu upes gultni, pusdienas. Atgriešanās viesnīcā dienas otrajā pusē.  

86 BGN 

 

  Rozu ieleja: Šipka, Kazanluka, Etera (pilna diena+pusdienas)  
Agra izbraukšana uz Kazanluku - apmeklēsim 3.-4. gs.p.m.ē. veidotos trāķiešu apbedījumus, 

etnogrāfisko kompleksu. Rožu ieleja un rožu eļļas muzejs. Pusdienas vietējā restorānā. Memoriālās 

Baznīcas apskate Šipkas ciematiņā. Gleznains brauciens pa Šipkas kalnu pāreju, uzkāpsim 890 

pakāpienus, lai apskatītu burvīgos kalnus no putna lidojuma. Etera etnogrāfiskā brīvdabas muzeja 

apskate. Atgriešanās vēlu vakarā.   

100 BGN 

 

  Balčiks, Kaliakra, Akmens mežs (ar pusdienam)  
zbraukšana no rīta no tuvākās autobusa pieturas. Brauciens gar Melnās jūras Z-piekrasti pa Balkānu 

kalnu pāreju. Ķeramikas darbnīcas apmeklējums Rumānijas karalienes Marijas vasaras rezidences 

botāniskā dārza apskate, vīna degustācija (iespēja iegādāties unikālus, tikai šajā reģionā ražotus vīnus). 

Pusdienas Balčikā promenādes restorāniņā. Kaliakras raga apmeklējums - garākais zemes rags ar klinšu 

stāvkrastiem, kas stiepjas 2 km Melnajā jūrā un ir bagāts ar vēsturiskiem notikumiem, atrodamas vecās 

pilsētas paliekas, romiešu pirts drupas. brauciens uz Akmeņu mežu „Probiti Kamni” – fenomenāliem 

akmeņu veidojumiem,kas sasniedz pat līdz 7m augstumu.   

100 BGN 

 

  Žeravna - cita Bulgārija (pilna diena)  
Izbraukšana no rīta no tuvākās autobusa pieturas. Caur Balkānu kalniem dodamies uz Žeravnas ciemu, 

kur iespējams apskatīt 18.-19.gs.arhitektūru. Pastaiga pa Žeravnas ciemu, Sv.Nikolaja baznīcas 

apmeklējums, kur iespējams apskatīt ikonu izstādi. Pusdienas. Tālāk dodamies uz pilsētu Sliven, iespēja 

par papildus samaksu doties izbraucienā ar krēslu pacēlāju Zilajos Kalnos. Atgriešanās viesnīcā vēlā 

pēcpusdienā.   

76 BGN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra, LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra un ir derīga vēl 

6 mēnešus pēc ceļojuma beigām.  

!!! 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.  
 

 
Piesakoties ceļojumam 

 

  Pilna apmaksa līdz  

31.06.2020 

 

100 EUR    
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 90–60 dienas pirms brauciena, klients zaudē 20% no ceļazīmes summas, 59–30 dienas 

– 50% no ceļazīmes summas, vēlāk nekā 30 dienas pirms brauciena – visu summu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI: 22571221,  aija.daudze@balt-go.lv 

personīgi: Balt-Go birojos Rīgā, Valmierā, Cēsīs 
 

http://www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums
mailto:aija.daudze@balt-go.lv

