
 
 

 

 

 
                   Pasaules Mīlētāju 

dienas svinības Belastokā jeb Polijas Versaļā 
14.02 – 15.02.2020. 

Ceļazīmes cena 115 EUR/ 100 EUR bērniem līdz 15 gadiem 
 

Apvienojam lietderīgo ar patīkamo. Iepirkšanās Bjalistokas tirgū un akvaparka izklaides 4* viesnīcā. 

Vakariņas, brokastis un akvaparks iekļauts cenā!   

1. diena – 14. februāris, piektdiena 
 

Izbraukšana pl. 4:00 Smiltene, pl. 4:40 Valmiera, pl. 5:20 Cēsis, pl. 7:00 

Rīga.  

Iepirkšanās pauze lielveikalu tīklā “Auchan” pie Bjalistokas.  

Iekārtošanās 4* viesnīcā “Hotel Gołębiewski” Bjalistokā, kur sākam baudīt 

akvaparka priekus. Vairāki baseini, straume un lielie viļņi, vairākas saunas, 

ledus ala un sāls istaba, dažāda ķīmiskā sastāva baseini un burbuļvannas...  

Mūzikas vakars. Cenā iekļauta vakara izklaides disko ritmos. Jestrs vakars 

ar kustēšanos. Cenā iekļautas arī bagātīgas vakariņas! 
 

2. diena – 15. februāris, sestdiena 
 

Brokastis. No rīta turpinās peldēšanās baseinā, akvaparka baudīšana. 

Tiem, kas vairs nevēlas akvaparka apmeklējumu, iespēja doties iepirkties 

Bjalistokas tirgū. Plkst. 13:00 uzsākam mājupceļu. Mājās vēlu vakarā.  
 

 

Ceļazīmes cena 115 EUR / bērniem līdz 15 gadiem 100 EUR ja grupā 40 

un vairāk braucēji.  

Piemaksa 15 EUR no personas, ja grupā mazāk par 40 braucējiem! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI pa tālr. 27775764; 27661174, 

balt-go@balt-go.lv, 

personīgi «Balt-Go» birojos Rīgā, Cēsīs, Raunā vai Valmierā 
Avansa maksa piesako-

ties ceļojumam  
 

otrā iemaksa  

līdz 12.12.2019. 

trešā iemaksa  

līdz 12.01.2020. 

 

līdz  

12.06.2019. 

 

30 EUR 40 EUR Atlikusī summa 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 20% no ceļazīmes summas, 59–30 dienas – 40% no 

ceļazīmes summas, vēlāk nekā 30 dienas pirms brauciena – visu summu. 

Iemaksātos līdzekļus var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētājā 

ceļojumā. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 

 viena vieta komfortablā tūristu klases 

autobusā 

 1 nakts viesnīcā ar brokastīm un vakari-

ņām 

 akvaparka apmeklējums 

 ekskursijas vadītāja pakalpojumi 

 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 apdrošināšana – 1 EUR  dienā (sākot ar 65 gadu ve-

cuma – individuāla cena) 

 personīgie tēriņi lielveikalā un Bjalistokas tirgū (ietei-

cams ņemt līdzi zlotus) 

 Papildus vieta autobusā 70 EUR 

 Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 50 EUR 
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