
  

 
 

  
 
 
 

 

KRUĪZĀ UZ VISBIJU! 
3 dienas: 2. - 4. jūnijs,  2020. g. 

Grupas vadītāja Indra Murziņa 
Maksa: 159 EUR / bērniem 149 EUR līdz 15 gadiem 

 

Vienreizēja iespēja izbaudīt braucienu pa Baltijas jūru ar kuģi Isabelle un 

doties uz teiksmaino Visbiju Gotlandes salā Zviedrijā! Vasaras sākums ir īstais 

laiks, jo visa pilsēta uzzied un smaržo pēc ceriņiem, maijrozītēm un citām 

Latvijā neredzētām puķēm. 
 

 

1. diena  - 2. jūnijs 

Tikšanās Rīgas ostā plkst. 16:00. Kuģis aties no Rīgas ostas plkst. 

17:30. Kajītes karšu saņemšana un uzkāpšana uz prāmja. Vakara 

programma uz kuģa klāja. Iespējams par papildus samaksu 

rezervēt vakariņas.  

2. diena  - 3. jūnijs 

Brokastis uz kuģa klāja (Jau ietvertas brauciena cenā)! 

Ierašanās Visbijas ostā 9:00 pēc vietējā laika. Visbija ir 

Gotlandes salas sirds, pilsēta ar senu vēsturi un tradīcijām, kas 

iekļauta UNESCO kultūras mantojuma sarakstā.  

Pilsēta, kurā šaurās viduslaiku ieliņas līkumo gar jūras krastu, 

augšup klintīs, līdz atduras ir 3-5 km garā un līdz pat 11 m augstā 

viduslaiku pilsētas mūra priekšā. Vecpilsētā vēl joprojām iekļūt 

var pa trim vārtiem, bet satiksmi ielās bieži norobežo kristietības 

un arī visas salas simbols – jērs. 

Katrs varēs atrast sev ko interesantu – nesteidzīgi izstaigāt 

vecpilsētu, pasēdēt omulīgās kafejnīcās, apskatīt Gotlandes 

muzeju, Visbijas Sv. Marijas katedrāli, Botānisko dārzu, iepazīt 

mūsdienu zinātnes centru Fenomenalen vai nodoties iepirkšanās 

priekam galvenajā tirdzniecības ielā Adelsgatan, kur iespējams 

atrast daudz interesantu veikalu, suvenīrus un arī vietējo 

amatnieku darinātas preces. 

Aktīvie var braucienā ņemt līdzi velosipēdus un doties apskatīt 

ne tikai Visbiju, bet arī tās apkārtni ar varenām klintīm jūras krastā 

un Lummelundas alas! Ir jāredz un jāizbauda! 

Atgriešanās uz kuģa. Vakariņas uz kuģa (jau ietvertas brauciena 

cenā). Kuģis atiet no Visbijas ostas plkst. 18:30 pēc vietējā laika.  

3. diena – 4. jūnijs 

Iespējams rezervēt brokastis par papildus samaksu. 

Kuģis pienāk Rīgas Pasažieru ostā plkst. 11:00. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tūrisma un transporta kompānija „Balt-Go”   www.BaltGo.lv   t. 27775764; 27661174 

Ceļazīmes cena 159 EUR / 149 EUR bērniem līdz 15 gadiem 

Cenā iekļauts: 
 Kruīza ceļojums 1–4 personām B klases kajītē, maršrutā Rīga–Visbija–Rīga ar kuģi Isabelle. 

 Aizraujoša atpūtas un izklaides programma uz kuģa – dejas dzīvās mūzikas pavadībā un kopā ar DJ, 

dziesmas karaoke, trubadūra liriskās melodijas un krāšņas vakara šova izrādes 

 1 brokastis un 1 vakariņas katram ceļotājam. 

 Balt-Go grupas vadītāja - gida pakalpojumi latviešu valodā 
 

Papildus izmaksas*  :  

 Apdrošināšana – 1 EUR / dienā (sākot ar 65. gadu vecumu – individuāla cena) 

 Transfēra pakalpojumi nokļūšanai līdz Rīgas ostai – 10 EUR vienā virzienā no personas 

 Velosipēda transportēšana turp un atpakaļ no Rīgas uz Visbiju – 20 EUR 

 Brokastis 4. jūnija rītā – cena tiks precizēta 

 Vakariņas 2. jūnija vakarā – cena tiks precizēta 

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. 

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

personīgi: „Balt-Go” birojos Cēsīs, Raunā vai Valmierā 
Piesakoties avansa maksa 

jāveic 5 dienu laikā no 
pieteikšanās brīža 

Otrā iemaksa  
līdz 12.12.2019. 

Trešā iemaksa  
līdz 10.02.2020. 

Pilnas summas apmaksa līdz 
12.05.2020. 

50  EUR par personu 50 EUR par personu 20 EUR par personu atlikusī summa 
Veicot pirmo iemaksu, Jūs piekrītat klienta līguma noteikumiem: www.balt-go.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. Iemaksāto summu var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētājā ceļojumā.  
 

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 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām. !!! Pases, kas 
izdotas līdz 2007.gada 19. novembrim (beztermiņa un izdotās uz 50 gadiem), nav derīgas ceļošanai! 
 
«Balt-Go» informē, ka brauciena laikā tiks filmēts un/vai fotografēts, attēlus var izmantot publicitātes vajadzībām! 
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