
  

 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

Tūrisma un transporta kompānija 

«Balt-Go» 

 

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

 

Slēpošana Ukrainā, 
Bukovelā 

 

15. – 22. februāris, 2020.g. 
 

5 dienu slēpošana 

 

Ceļazīmes cena 315 EUR, 
nakšņojot viesnīcā Milli & Jon, 

vai 200 EUR bez naktsmītnēm – varam palīdzēt rezervēt jūsu 

gaumei atbilstošu naktsmītni, sākot no ekonomiskas ģimenes klases 

apartamenta līdz pat augstas klases viesnīcai. 

+ pacēlāja karte – ap 160 EUR 
 

Grupas vadītāja Līga Pommere 

 
Dodamies iemēģināt Karpatu kalnu trases.  

Papildu informācija https://bukovel.com/ru/ski/map 

 

Braukšana ar autobusu MAN, 30 vietas, vai braucēju skaitam piemērotu autobusu. 

Sēdvietu izvēle autobusā notiek pieteikšanās un naudas iemaksas secībā. 

 

 Pieteikšanās ceļojumam www.balt-go.lv  
 vai klātienē «Balt-Go» ofisā, Cēsīs, Raunas ielā 19 un Valmierā, autoostas 2.stāvā – otrdienās un 

ceturtdienās 10.00 – 14.00, 15.00–17.00 

 Piesakoties ceļojumam un veicot 100 eiro iemaksu, tiek rezervēta vieta autobusā. Pilna summa jāsamaksā 

līdz 15. janvārim.  
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1. diena – 15. februāris, sestdiena 

Izbraucam: pl. 13.00 no Valmieras, pl. 13.40 no Cēsīm, pl. 15.00 

no Rīgas (ZA laukums), pl. 16.15 Bauskas (Circle K). 

Brauciens cauri Lietuvai un Polijai. 

 

2. diena – 16. februāris, svētdiena 

Pēcpusdienā ierašanās Ukrainas izvēlētajā naktsmītnē pie 

Bukovelas slēpošanas kūrorta. Viesnīca Milli & Jon. 

Autobuss izvadā pa naktsmītnēm. Vakara atpūta, iepazīšanās ar 

apkārtni. Gatavošanās slēpošanai. 

3. diena – 17. februāris, pirmdiena – 7. diena – 21. februāris, 

piektdiena,  
Slēpošana 5 dienas Karpatu kalnu trasēs. 

Bukoveļa – viens no ērtākajiem un populārākajiem slēpošanas 

kūrortiem Ukrainas Karpatos. Pacēlāji darbojas apgaismotās trasēs 

līdz pat pl. 23.00. Iespēja slēpot 61 kalnu nobraucienu trasē. 

Kopējais trašu garum – jau 68 km. 

 

Vakara izklaides: 

par papildu maksu iespējams izmantot SPA kompleksu, braukšanu 

haskiju pajūgos, apmeklēt muzeju, ar džipiem doties Karpatu 

izbraucienos, slidot slidotavā, kameršļūkšanas trases prieki, iespēja 

apmeklēt gucuļu alus darītavu, iepazīties ar vietējām tradīcijām vai 

vienkārši doties iepirkties, atpūsties krodziņā. Ukraiņu virtuve ir 

izslavēta un iecienīta. Saviesīga un garda vakara atpūta pēc katra 

paša izvēles. 

 

7. diena – 21. februāris, piektdiena,  

Visu dienu slēpošana vai izklaides pēc izvēles. Pēcpusdienā 

pl. 16.00 dodamies mājupceļā.  

8. diena – 22. februāris, sestdiena  

Ceļš cauri Polijai un Lietuvai. 

Pēcpusdienā atgriešanās Latvijā 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Cenā iekļauts: 

 Slēpotāju apdrošināšana 
 1 sēdvieta komfortablā tūrisma klases autobusā (piemaksājot 70 EUR, var rezervēt blakus vietu – tikai 

5 vietas) 

 inventāra pārvadāšana autobusā 

 grupas vadītāja pakalpojumi 

 5 naktis pēc izvēlētas cenas apartamentos vai viesnīcā 

 transfērs ik dienu no viesnīcas uz slēpošanas kalnu 

 
 

Iespējamās papildizmaksas: 

 Brokastis viesnīcā 3 EUR  

http://www.balt-go.lv/
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 Ceļojuma cenā nav iekļauta ceļojuma apdrošināšana. Obligāta ir paša braucēja apdrošināšanās slēpošanas 
braucienam. Iespēja veikt apdrošināšanu uz vietas ceļojuma birojā par papildu maksu! 

 Ski pase – slēpošanas pacēlāju cena aptuveni 160 EUR 

 slēpošanas inventāra īre  

 slēpju serviss  

 sniega dēlis, zābaki  

 pusdienas uz kalna  

 Piemaksa par vienvietīgo numuru 75 EUR 

 Papildvieta autobusā 70 EUR (tikai 5 vietas) 

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

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

Grupas vadītāja Līga Pommere 29408385 
 

Maksājuma grafiks 
 

Piesakoties, avansa maksa jāveic 5 

dienu laikā 

 

otrā iemaksa 

 līdz 15.12.2019 

 

līdz 15.01.2020. 

 

100 EUR 100 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 pēc 15. novembra, tiek zaudēti viesnīcas depozītam iemaksātie 100 EUR 

(Iemaksāto summu pirms izbraukšanas iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētajā 

ceļojumā.)  

 Līdzi nepieciešama pase, kas izdota pēc 2007. gada 1. jūlija un ir derīga vēl 6 mēnešus pēc 

ceļojuma beigām. 

 Nepilngadīgajiem: ja pavadošā vecāka pasē nav ieraksta par radniecību ar bērnu, 

nepieciešama arī dzimšanas apliecība vai notariāli apstiprināta tās kopija; ja neviens no 

vecākiem nebrauc līdzi – notariāli apstiprināta viena vecāka atļauja vai notariāli 

apstiprināta tās kopija. 

 LR pilsoņiem vīza uz Ukrainu nav nepieciešama. Latvijas nepilsoņiem nepieciešams 

saņemt vīzu. 

 Programmā var būt nelielas izmaiņas (izbraukšanas laiki, objektu secība, papildmaksas 

u.c.). Lūdzam skatīt aktuālo programmu www.balt-go.lv īsi pirms brauciena. 
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