
 

 
 
 

Polijas un Slovākijas brīvdienu 
piedzīvojums 

 

4 dienas: 14.–17. marts, 2020.g. 
 

Ceļazīmes cena 225 EUR / bērniem līdz 15 gadiem 200 EUR 
 

Ekskursijas vadītāja Žanna Otersone 

Izzinoša un aizraujoša ekskursija uz pavisam netālo Poliju, kas nebeidz pārsteigt un 

sajūsmināt gan mammas, gan bērnus! Iepazīsimies ar Polijas vēsturi karaliskajā Krakovā, 

mēģināsim iejusties seno sāls ieguvēju tēlā UNESCO kultūras mantojuma objektā – Veļičkas 

sāls raktuvēs. Uz mazu brīdi ielūkosimies kaimiņzemē Slovākijā – aplūkosim skaistās 

Bieļanskas alas un palūkosimies uz Tatru kalnu virsotnēm no Bahledkas skatu torņa. Četras 

dienas, bet emociju un prieka pietiks visam pavasarim! 
 

 

1. diena – sestdiena, 14. marts 
 

Izbraukšanas vietas un laiki tiks precizēti un būs atrodami 

www.balt-go.lv (Orientējoši 4.30 no Smiltenes, 5.00 no Valmieras, 

5.30 no Cēsīm, 6.40 no Rīgas). 

Ceļš cauri Lietuvai, Polijai līdz Krakovai 

Viesnīca Polijā, Krakovā 

2. diena – svētdiena, 15. marts 
 

Brokastis viesnīcā.  

Veļička ir senākais sāls raktuvju apstrādes centrs, kas iekļauts 

UNESCO kultūras mantojumā. Viduslaiku kalnrūpniecības 

objekta apmeklējums vietējā gida (krievu valodā) pavadībā. 

Gadsimtu gaitā kalnrači zem zemes ir izveidojuši daudzas greznas 

zāles, kur no sāls ir izveidots absolūti viss: maziņās kapelas un 

plašās zāles, gleznainais pazemes ezers, visdažādākās skulptūras, 

statuetes, freskas un lustras – vesela pazemes pilsēta! 
 

Krakova – karaliska, leģendām apvīta pilsēta ar brīnišķīgu 

viduslaiku pili, ko sargā pūķis. Senā Polijas karaļu galvaspilsēta un 

karaļu rezidence, kuras vecpilsēta iekļauta UNESCO Pasaules 

kultūras mantojuma sarakstā. Krakovas apskates ekskursija: 

Vāveles karaļa pils, Sukenice – tirgus laukums ir viens no 

lielākajiem Eiropā. Sv. Marijas baznīca ar skumju leģendu par 

drosmīgo taurētāju. 
BRĪVAIS LAIKS PILSĒTĀ 

VAI 

KRAKOVAS ŪDENS ATRAKCIJU PARKA APMEKLĒJUMS 

“Park Wodny” uzskata par lielāko un labāko ūdens atrakciju parku 

Polijā. Trakas izklaides bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem! 

Viesnīca Polijā, Krakova 

3. diena – pirmdiena, 16. marts 
 

Brokastis viesnīcā. Izbrauciens uz Slovākiju. 

Beļanskas pazemes alas – vairāku kilometru gari eju labirinti, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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


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

kurus rotā stalaktīti un stalagmīti. Vienīgās alas Augstajos Tatros, 

kas atvērtas apmeklētājiem.  

Bahledkas skatu tornis, kas atrodas Bahledovas ielejas 

majestātisko mežu ielokā. Te var aplūkot apsnigušās Tatru kalnu 

cepures, iepazīties ar dzīvnieku daudzveidību apkārtējos mežos un 

ieelpot dzestro Bieļanu Tatru kalnu gaisu. 

Vakarā pārbrauciens uz Varšavu. 
 

Viesnīca Polijā, Varšavā 
4. diena – otrdiena, 17. marts 
 

Brokastis viesnīcā. 

Varšava – mūžam mainīgā, noslēpumu un piedzīvojumu bagātā 

pilsēta, kura pēc kara postījumiem atjaunota no gruvešiem un 

pelniem. Varšava devusi Eiropai pirmo konstitūciju. Redzēsim 

skaisto Varšavas arhitektūru, aiziesim uz Tirgus laukumu, kuru 

rotā pilsētas simbols – Nāriņa, apskatīsim viduslaiku 

nocietinājumu mūrus, Barbakānu, Sv. Jāņa katedrāli. Pastaigas 

laikā vērosim Vislas rāmo plūdumu no skatu laukumiem. 

Varšavas ekskursija ar kājām un ar autobusu. 

Atvadu sveiciens Varšavai no Polijas augstākās celtnes – 

Zinātnes un kultūras pils. Pēcpusdienā izbraucam mājup. 
 

Ceļazīmes cena 225 EUR / bērniem līdz 15 gadiem 200 EUR 

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

 

Cenā iekļauts: 
 viena vieta komfortablā tūristu klases autobusā 

 visas naktis viesnīcās ar brokastīm, pa 2 istabiņā 

 Balt-Go ekskursijas vadītāja pakalpojumi latviešu valodā 
 

Papildu izmaksas* (pēc izvēles): 

 Veļičkas sāls raktuves – 85 PLN (ar vietējo gidu) 

 Krakovas akvaparks – 42 PLN 

 Bahledkas skatu tornis – 20 (16) EUR 

 Bieļanu alas – 8 (4) EUR 

 Zinātnes un kultūras pils Varšavā – 20 PLN 

 Apdrošināšana – 1 EUR dienā (sākot ar 64 gadu vecumu – individuāla cena) 

* 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 maksa 

jāveic 5 dienu laikā no 

pieteikšanās brīža 

Otrā iemaksa  

līdz 15.01.2020. 

 

trešā iemaksa  

līdz 15.02.2020. 

 

līdz  

1.03.2020. 

 

50 EUR no personas 50 EUR no personas 50 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 90–60 dienas pirms brauciena, klients zaudē 15% no ceļazīmes summas, 59–30 dienas – 30% no ceļazīmes 

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

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

