
 

 

 

 

MASKAVA MAIJA ZIEDONĪ 
       Maskava ir viena no nozīmīgākajām pilsētām pasaulē politikas, rūpniecības   

un kultūras jomā. Lielākā Krievijas Federācijas pilsēta un tās galvaspilsēta, kas 

piedzīvojusi varas un personību maiņas. Pat ar gadu būs par maz, lai iepazītu šo 

pilsētu. Bet pasaulē slavenas apskates vietas kaut reizi dzīvē noteikti jāredz 

katram. Mūsdienu steiga, dinamisms... un padomiska nostalģija. 
 

5 dienas: 30. aprīlis – 4. maijs, 2020.g. 
 

Ceļazīmes cena 290 EUR/ 250 EUR bērniem līdz 15 gadiem + Krievijas vīza 85 EUR 
 

Ekskursijas vadītāja – Žanna Otersone 
 

1. diena – 30. aprīlis 
 

Izbraukšanas vietas un laiki tiks precizēti un būs atrodami www.balt-go.lv (Orientējoši 

izbraukšana 4.30 no Smiltenes, 5.00 no Valmieras, 5.40 no Cēsīm, 7.00 no Rīgas). 

Latvijas – Krievijas robežas šķērsošana. 

Pusdienu pauze. 

Viesnīca Krievijā, Maskavā. 

2. diena – 1. maijs 
 

Brokastis viesnīcā.  

Senā Maskava – Kitaigorod – pats vecākais Maskavas rajons, kas izveidojies 

aiz tirdzniecības rindām Sarkanajā laukumā jau 11.–12. gs. Sākotnēji tur 

atradās tirdzniecības-amatniecības priekšpilsēta, vēlāk šai vietā tika uzceltas  

bagāto bajāru mājas un klostera iebraucamās vietas, 19.–20. gs. rajons 

pārvērtās par pilsētas lietišķo centru, kur atradās biržas, bankas, tirdzniecības 

namu kantori, veikali. Līdz mūsdienām saglabājušies unikāli vēstures un 

arhitektūras pieminekļi: vecā angļu sēta, bajāru Romanovu palāta, augšējās 

un apakšējās tirdzniecības rindas, grieķu-latīņu akadēmijas ēka, 19. gs. beigu 

būves. Sarkanais laukums – pilsētas simbols, galvenais un pats 

pazīstamākais Krievijas laukums. Daudzu gadsimtu garumā bija galveno 

notikumu centrs.  
Maskavas Kremlis: Uspenskas katedrāle – vissenākais dievnams Katedrāles 

laukumā, Blagoveščenskas un Arhangeļskas katedrāles, Ivana Bargā zvanu 

tornis, Carienes zelta palāta, vislielākais pasaules zvans – „Carj Kolokol”, 

XVI gadsimta kaujas tehnikas brīnums – lielgabals „Carj Puška”. 

Izbraukums ar kuģīti pa Maskavas upi. 

Viesnīca Krievijā, Maskavā  

3. diena – 2. maijs 
 

Brokastis viesnīcā. 

Dažādā Maskava. Tautsaimniecības sasniegumu izstāde – Maskavas 

vizītkarte. Šī ir unikāla vieta, kur tiek jaukti laikmeti. Tautsaimniecības 

sasniegumu izstāde ir īsta pilsēta ar savām ielām, laukumiem, strūklakām, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.balt-go.lv/


Ceļazīmes cena 290 EUR / 250 EUR bērniem līdz 15 gadiem 

Papildu vieta autobusā 70 EUR. Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 100 EUR. 

Cenā iekļauts: 

 viena vieta komfortablā tūristu klases autobusā 

 visas naktis 2* vai 3* viesnīcās ar brokastīm 

 Balt-Go grupas vadītāja - gida pakalpojumi latviešu valodā 
 
 

Papildu izmaksas* Pēc izvēles (2019. gada cenas) 

 Ekskursija pa Maskavas Kremli vietējā gida pavadībā – 1000 RUB 

 Ieroču palāta – 700 RUB 

 Tretjakova galerija – 600 RUB 

 Brauciens ar kuģīti pa Maskavas upi – sākot ar 700 RUB 

 Ekskursija uz “Mosfilm” – 560 RUB 

 Kosmonautikas muzejs – 250 RUB 

 Moskvaruims – 900 RUB 

 Brauciens ar metro – 45 RUB 

 Ostankino televīzijas tornis – 1000 RUB (ietverta ekskursija ar gidu krievu valodā) 

kinoteātriem, bērnu atrakcijām un pat „sabiedrisko” transportu. Šeit notiek 

izstādes un gadatirgi. Šobrīd Tautsaimniecības sasniegumu izstādes teritorijā ir 

ļoti daudz muzeju, Moskvariums, kontaktu Zooloģiskais dārzs.  

Kosmonautikas muzejs un kosmonautu aleja. 

Ekskursija uz „Mosfiļm”. 

Ekskursijas laikā kinostudijā „Mosfiļm”, ko dēvē par „Krievu Holivudu”, jūs 

redzēsiet retro automobiļu muzeju, grimēšanas cehu, kostīmu darbnīcu, 

filmēšanas paviljonus un vēl daudz ko interesantu. Varēsiet aplūkot „Mercedes-

Benz” no „Septiņpadsmit pavasara mirkļiem” un „Rolls Royce” no 

„Nenotveramajiem atriebējiem”, kostīmus no filmām „Karš un miers”, „Pasaka 

par caru Saltanu”, „Ivans Vasiļjevičs maina profesiju”.  

Viesnīca Krievijā, Maskavā 

4. diena – 3. maijs 
 

Brokastis viesnīcā. 

Leģendu Maskava – Zvirbuļu kalni.  

Saskaņā ar leģendu, Zvirbuļu kalni savu nosaukumu ir ieguvuši, pateicoties 

tēvam Vorobejam, kam šis apvidus piederēja, un viņš šķīrās no šīm teritorijām 

par labu kņazienei Sofijai Vitovtovnai. Sākot ar to brīdi un līdz pat 19. gs. 

Zvirbuļu kalni kļuva par Maskavas kņazu un caru  iemīļotu atpūtas vietu.  

Majestātiskā Kristus Glābēja katedrāle. 
Mūsdienās Kristus Glābēja katedrāle būtībā ir galvenā katedrāle Krievijā. 

Dievkalpojumus te vada Maskavas un visas Krievzemes patriarhs. 

Vecās Arbata ielas noslēpumi – pastaiga pa senāko gājēju ielu Krievijā, kas 

saistīta ar slavenu krievu komponistu, filozofu, rakstnieku vārdiem. 

Te var pie ielas mākslinieka pasūtīt savu portretu, kopā ar ģitāras virtuozu 

uzdziedāt kādu pasaules hitu vai laiski vērot steidzīgos tūristus no dažādām 

pasaules valstīm. 
Viesnīca Krievijā, Maskavā 

5. diena – 4. maijs 

Brokastis viesnīcā. 

Atvadu skats no Maskavas Ostankino televīzijas skatu tornī. Slavenākos 

pilsētas tūrisma objektus aplūkosim no 337 m augstuma.  

Ceļš mājup uz Latviju ar tualetes pauzēm – pilns iespaidu un jautru 

stāstījumu par piedzīvoto un redzēto! 



 Vīza uz Krievijas Federāciju (Latvijas pilsoņiem) + obligātā nepieciešamā medicīniskā 

apdrošināšana uz ceļojuma laiku: 85 EUR pers. (Uz Maskavu šobrīd nav spēkā bezmaksas 

elektroniskās vīzas. Tās attiecas tikai uz Sanktpēterburgu, Ļeņingradas apgabalu un Kaļiņingradas 

apgabalu)! Krievijas vīzas saņemšanai nepieciešams (noformēšanas laiks ~ 2 nedēļas): 

*pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra un ir derīga vismaz 6 mēnešus pēc ceļojuma beigām, ar 2/3 

pilnībā tīrām lapām vīzu sadaļā; 

*1 fotogrāfija (3,5x4,5cm, krāsaina uz balta fona), ne vecāka kā 3 mēneši; 

*aizpildīta anketa (nosūtīsim) vai pieejama kādā no mūsu birojiem; 

*Dodoties ceļojumā arī bērniem ir nepieciešama pase un vīza. Nepilngadīgiem 

bērniem (līdz 18 gadiem) nepieciešama arī dzimšanas apliecība. Ja nepilngadīgais 

ceļo bez vecākiem, arī notariāli apstiprināta pilnvara. 

* Ieejas biļešu cenas var mainīties!  

Lūgums naudu ieejas biļetēm samainīt pirms ekskursijas. 
! Cenas orientējošas (tūrisma objektu saimnieki tās var mainīt, mūs nebrīdinot). Tiks precizētas mēnesi pirms 

brauciena. 

Brauciena laikā par papildu maksu var tikt piedāvāti arī vēl citi objekti un maltītes. 
 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI pa tālr. 27775764; 27661174,  

balt-go@balt-go.lv 

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

Piesakoties, avansa iemaksa 

jāveic 5 dienu laikā no 

pieteikšanās brīža 

Otrā iemaksa līdz 

12.01.2020 

  

Trešā iemaksa  

12.03.2020 

  

Gala apmaksa līdz 

12.04.2020 

50 EUR no personas 50 EUR no personas 100 EUR no personas 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. 

 

Ceļošanai nepieciešamie dokumenti: Ceļošanai ārpus Šengenas zonas valstīm nav izmantojamas Latvijas pilsoņu un 

nepilsoņu pases, kas izsniegtas ar derīguma termiņu 50 gadi. 

 

Tūroperators ir tiesīgs mainīt ekskursiju secību ceļojumā. Ja gadījumā līdz 2020. gada pavasarim būs izmaiņas 

elektronisko vīzu lietošanā Krievijas teritorijā, tūroperators ir tiesīgs mainīt plānoto Krievijas robežas šķērsošanas vietu, 

veicot maršruta izmaiņas Latvijas teritorijā, saskaņojot iekāpšanu. Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, valūtas 

kurss, kā arī programmā norādītie laiki ir orientējoši un var mainīties.  

Ceļojuma cena var palielināties atkarībā no ceļu nodokļu, degvielas cenas un valūtas kursa pieauguma. 

 

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! 

 

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

