
 
 

 

 
                   

 

Baltkrievija bez vīzas Lieldienu laikā 
PĀRCELTS 

18.06. – 20.06.2020. 
Cena 160 EUR/ bērniem 140 EUR 

Grupas vadītāja Agra Kļaviņa 
 

Grodņas apkārtne. Tās apskates laikā iepazīsim pilsētu Nemunas krastā. Dosimies uz tūrisma kompleksu 

«Korobčici», kur iepazīsimies ar tautas tradīcijām, sadzīvi, tradicionālo arhitektūru. Izbaudīsim 

baltkrievu laipnību, apmeklējot vietējo tirgu «Južnij», kur iespējams iegādāties kvalitatīvus apavus un 

apģērbus. Apmeklēsim piena kombinātu «Piena pasaule». 
   

1. diena – 10. aprīlis, piektdiena 
 

Izbraukšana. Pl. 5.20 Smiltene (Baznīcas laukums), pl. 6.00 Valmiera (k/n stāvlaukums), pl. 

6.30 Cēsis (pie viesnīcas “Hotel Cesis”), pl. 7.10 Sigulda („Raibā suņa” autobusu pietura).  

Ceļš caur Lietuvai. Pusdienas pauze Viļņas lielveikalā. 

Lietuvas–Baltkrievijas robežas šķērsošana.  

Grodņas pilsētas apskate vietējā gida vadībā. Tās laikā iepazīsim pilsētu Nemunas upes 

krastā no viduslaikiem līdz mūsdienām. Vecā un Jaunā pils, jezuītu baznīca, muzejs-aptieka, 

bernardīnu klosteris (augstākais garīdzniecības seminārs), sinagoga – fašistu okupācijas laika 

ebreju geto upuru piemineklis, Požarnaja, 12. gs. Borisogļeba (Kaložas) baznīca; 

Tīzenhauzena laukums, Žilibēra parks, Medicīnias akadēmijas ēka, poļu rakstnieces Elīzes 

Ožeškovas piemineklis un māja-muzejs, piemineklis karavīriem-atbrīvotājiem, J. Kupalas 

universitāte, katedrāle. 

Vakariņas kopā ar baltkrievu folkloras kopu. Viesnīca Grodņā.  
 

2. diena – 11. aprīlis, sestdiena 
 

Brokastis viesnīcā 

Grodņas piena kombināta “Piena pasaule” apmeklējums. 

Viesosimies Grodņas Leļļu teātrī. 

Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs „Korobčici”. Tā ir vieta, kur bez vietējās koka 

arhitektūras apskatāmas neskaitāmas skulptūras, dažādi mājdzīvnieki, iespēja izbraukt zirgu 

pajūgos, kompleksa teritorijā atrodas piecas ūdenstilpes, apkārt – tilti, lapenes, puķu dobes, 

blakus ūdenstilpēm aploki, kur mitinās dažādi dzīvnieki un putni, mednieku un zvejnieku 

mājiņas, dabas muzejs, kaltuve un daudz kas cits. 

Brīvais laiks Grodņas pilsētas centrā. Viesnīca Grodņā.  

3. diena – 12. aprīlis, svētdiena 
Brokastis viesnīcā. 

Grodņas tirgus „Južnij” apmeklējums vai baltkrievu firmas veikalu apmeklējums, vietējās 

stikla ražotnes produkcijas iegāde vai vienkārša dzīves baudīšana, pastaigājoties pa pilsētu vai 

apmeklējot kādu no viesmīlīgajām kafejnīcām. Robežas šķērsošana. Mājupceļā pusdienu 

pauze Viļņas lielveikalā. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
Ceļošanai derīga pase, tās derīguma termiņam jābūt ne mazākam par 3 mēnešiem pēc atgriešanās. Pases kopija pirms brauciena 

jāiesniedz kādā no Balt-Go birojiem vai jāatsūta uz e-pastu balt-go@balt-go.lv  

 

!!! Pases, kas izdotas līdz 2007. gada 19. novembrim (beztermiņa un uz 50 gadiem izdotās), ceļošanai nav derīgas! 

 

mailto:balt-go@balt-go.lv


 

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! 

 

Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā – 60 EUR. Papildu vieta autobusā – 70 EUR. 

 

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

personīgi «Balt-Go» birojos Rīgā, Cēsīs, Raunā vai Valmierā 
Piesakoties nepieciešama pases kopija! 

Avansa maksa jāveic 5 dienu laikā no 

pieteikšanās brīža.  

 

Līdz 12.03.2020 līdz  

1.04.2020 

50 EUR no personas 50 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 30% no ceļazīmes summas, 59-30 dienas: 50% no ceļazīmes 

summas, vēlāk nekā 30 dienas pirms brauciena – visu summu. Iemaksāto summu var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties 

minētājā ceļojumā. 
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