
 

 

 

 

Austrija, Vīne, Zalcburga un Alpu 
burvība, baudot narcišu svētkus kalnos 

 

6 dienas: 22. maijs – 27. maijs, 2020. g. 
 

Ceļazīmes cena 365 EUR / bērniem līdz 15 gadiem 345 EUR 
 

Ekskursijas vadītāja Agra Kļaviņa 

Austrija ar karalisko un mūzikas skaņu pārņemto Vīni, Zalckamergūta, kur 
gleznaino Alpu kalnu ieskauti viens blakus otram atrodas  burvīgi ezeri –Mēness 
ezers, kura krastos staigājuši filmas “Mūzikas skaņas” varoņi, lielākais 
Zalckamergūtas ezers – Aterezers  un gleznainais Volfganga ezers. Viesosimies  
kalnu narcišu svētkos. Skatīsim ziedu skulptūru parādi. Katrā skulptūrā izmantoti 
tūkstošiem narcišu ziedu. Skulptūras redzēsim gan pilsētā, gan laivās peldam pa 
kalnu ezeru. Braucam, redzam, sajūtam un vēl, un vēl… 

1. diena – 22. maijs, piektdiena 
 

Latvija, Lietuva, Polija 

Izbraukšanas laiki pl. 4.00 Smiltene, pl.  4.35 Valmiera, pl. 5.10  Cēsis, 

pl. 5:40 Sigulda, pl. 6.30 Rīga (Juglas Circle K) 

Ceļš cauri Polijai. Pusdienu pauze Polijā. 

Viesnīca Čehijā pie Ostravas. 

2. diena – 23. maijs. sestdiena 
 

Brokastis viesnīcā.  

Čehija, Austrija. Brauciens cauri Čehijai līdz Vīnei. Austrijas 

galvaspilsēta Vīne: rātsnams, Stefana katedrāle, Habsburgu ziemas 

rezidence Hofburga, Vīnes opera, Hundertvasera arhitektūra. Pilsētas 

apskates ekskursija vietējā gida vadībā (7 EUR). Brauciens cauri 

Austrijai līdz Zalcburgas zemes kalniem un ezeriem.   

Trīs naktis pavadām Austrijas kalnu reģionā.  

3. diena – 24. maijs, svētdiena 
 

Brokastis viesnīcā. 
Austrijas Narcišu festivāls kalnu pilsētiņā BadAussee, kur nu jau 61. 

gadu no tūkstošiem  Alpu narcišu  tiek veidotas brīnišķīgas ziedu 

figūras.  Svētku pasākumi, mūzika. Pirmie kalnu ziedi. Varenās Alpu 

virsotnes, kas atspoguļojas brīnumainajos kalnu ezeros. Brīnišķīga diena 

ar ziediem, mūziku, ezeriem un kalniem. Dosimies uz ''Narcišu 

festivālu'' Bad Aussee, kas notiks jau 61. reizi! Sākumā vērosim narcišu 

figūru parādi pilsētiņas ielās, pēc tam dosimies uz Grundlsee ezeru, kur 

skatīsim peldošo ziedu figūru izrādi. Baudīsim austriešu mūziku un 

jauko atmosfēru.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

4. diena – 25. maijs, pirmdiena 
Brokastis viesnīcā. 

Austrija, Zalcburgas lielo ezeru zeme.  Brauciens gar Mēnesezeru, 

Atenezeru, Fušezeru. Pastaigas un sajūtu baudīšana imperatoru 

pilsētiņā Bādišlā. Volfgangezers un St. Volfganga pilsētiņa. 

Gleznainais Šafberga kalns. Romantisks brauciens ar kalnu vilcienu. 

(23/34 EUR). Burvīgas ainavas uz kalnu virsotnēm un skaistajiem 

Zalcburgas zemes lielajiem ezeriem. Esam vietā, kur filmēti skati 

leģendārajai filmai “Mūzikas skaņas”. Pēc izvēles atgriešanās ielejā ar 

vilcieniņu vai trīs stundu skaists pārgājiens kājām.  Vakarā pastaiga pa 

Mocerta dzimto pilsētu – Zalcburgu. 

5. diena – 26. maijs, otrdiena 
Brokastis viesnīcā. 
Austrija, Čehija, Polija. Brauciens no varenajiem Alpu kalniem gar 

Donavas gleznaino ieleju.  Melkas klostera apmeklējums. Cauri 

Čehijas līdzenumiem un Silēzijai. Līdz pat Polijas svētvietai Jasna 

Gora Čenstohovā. Nakšņošana Polijā.  

6. diena – 27. maijs, trešdiena 
Brokastis viesnīcā. 

Polija, Lietuva, Latvija 

Pusdienu pauze Polijā.  Mājupceļš. 

Ceļazīmes cena 365 EUR / bērniem līdz 15 gadiem 345 EUR 

Papildu vieta autobusā 70 EUR. Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 120 EUR 

Cenā iekļauts: 
- viena vieta komfortablā tūristu klases autobusā, 

- visas naktis 2 vai 3*** viesnīcās ar brokastīm, divvietīgās istabās ar WC un dušu 

- ekskursijas vadītāja pakalpojumi latviešu valodā 
 

Papildu izmaksas* (pēc izvēles): 

 Apdrošināšana – 1 EUR dienā (sākot no 65. dzīves gada – individuāla cena) 

 Vīnes pilsētas apskates ekskursija vietējā gida vadībā (krievu valodā) (7 EUR) 

 Kalnu vilciens (23/34 EUR) 

 Narcišu festivāla ieejas biļete 15 EUR (bērni līdz 15 g. bez maksas)  

 Melkas klostera apmeklējums ar vietējo gidu 13/8 EUR, Klostera dārzs 4/3 EUR 

* Cenas orientējošas (tūrisma objektu saimnieki tās var mainīt, mūs nebrīdinot). Tiks precizētas mēnesi pirms 

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

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

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

jāveic 5 dienu laikā no 
pieteikšanās brīža 

otrā iemaksa  

līdz 12.02.2020. 

trešā iemaksa  

līdz 12.04.2020. 

 

līdz  

12.05.2020. 

 

50 EUR 100 EUR 100 EUR 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 90- 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 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! 

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!  

Programmā var būt nelielas izmaiņas (izbraukšanas laiki, objektu secība, papildmaksas u.c.). Lūdzam skatīt aktuālo programmu 

www.Balt-Go.lv īsi pirms brauciena. 

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

