
  

 
 

  
 
 
 

 

Romantiskā  Bavārija vasaras 
izskaņā 

 22. - 28. augusts,   2020. g. 
Grupas vadītāja Agra Kļaviņa 

Ceļazīmes cena 585 EUR / bērniem 565 EUR līdz 15 gadiem 
 

Bavārijas burvīgās Alpu kalnu ainavas, tautastērpi, kalnu mūzika, skaisti 

iespiedi un neaizmirstamas emocijas, raugoties uz kalnu virsotnēm, ejot pa 

Bavārijas takām. Mēģināsim saprast Bavārijas pasaku ķēniņa Ludviga ideju 

lidojumu  Linderhofas pilī. Neušvanšteinas pils sapņu tiltiņš. Ettāles klostera 

viesmīlība, adrenalīns uz trošu tilta Austrijas pusē, inženiertehniskais brīnums 

Berhtesgādenē ,kur ,vērojot kalnu ainavas, šķiet, ka visa pasaule pie kājām… 

Arī Bavārijas galvaspilsēta Minhene. Nirnberga.. Un vēl un vēl. Braucam, 

redzam, sajūtam un baudām. 
 

1. diena – 22. augusts, sestdiena 

Izbraukšana no Smiltenes pl. 4:00, pl. 4:40 Valmiera, pl. 5:20 

Cēsis, pl. 6:00 Sigulda, pl. 7:00 Rīga (Jugla).  

Ceļš cauri Polijai. Pusdienu pauze Polijā. Viesnīca Polijā pie 

Vroclavas. 
 

2. diena – 23. augusts, svētdiena 

Brokastis viesnīcā.   

Ceļš cauri Silēzijai, Saksijai, Bavārija. Neliela pastaiga 

Rēgensburgā, kas ir pilsēta ar divus tūkstošus gadu senu vēsturi. 

Mūsdienās Rēgensburgas vecpilsēta ir iekļauta UNESCO 

mantojuma sarakstā. Ceļotājus priecē viduslaiku būves paraugs - 

310 m garais Akmens tilts, vecais rātsnams, Sv. Pētera doms un 

slavenā desiņu virtuve. 

Vakarā ierašanās olimpiskajā pilsētā Garmiš - Partenkuirhenē, 

kur nakšņosim 3 naktis. 

Vroclava - Garmiša 811 km. 

3. diena – 24. augusts, pirmdiena 

Brokastis viesnīcā. 

Bavārijas karaļa Ludviga pilis. 

Linderhofas pils – karaliska villa rokoko stilā pēc franču parauga, 

veltījums Francijas karaļiem Ludviķim XIV un Ludviķim XV. 

Kad karalis pilī sāka dzīvot, tā nemaz nelīdzinājās sākotnējos 

plānos paredzētajai, jo viņš savas vēlmes nebija pilnīgi novērtējis. 

Strūklaka pils pagalmā, ziedošais Linderhofas dārzs. 
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Noišvānšteinas pils – ievērojamākā un apmeklētāju novērtētākā 

Ludviga II celtne, kas gan ir pilnīgi pretēji paša karaļa vēlmēm –  

viņš savas pilis labāk būtu nojaucis nekā ļāvis tās apmeklēt 

samaitātajai un ļaunajai tautai. Pils celta īstajā Vācijas seno 

bruņinieku piļu stilā – sniegbalta, uz stāvas klints un gleznaina 

kalna fona, izskatās tiešām pēc pasaku pils. Pats karalis gan pilī 

uzturējies ļoti maz – tikai 172 dienas. 

Dosimies uz Austriju, kur pārvarēsim nedrošības sajūtu un 

izbaudīsim  405 metrus garo "Highline179" tiltu virs koku 

galotnēm Alpos. Tas savieno divas pilis – Klaudijas fortu vienā 

kalna galā un Ērenbergas (Ehrenberg) pilsdrupas otrā. 

Nakts viesnīcā Garmiš – Partenkirhenē.  

4. diena – 25. augusts, otrdiena 

Brokastis viesnīcā. 

Kalnu diena, diena bez autobusa. 

Uzbrauksim ar pacēlēju  Alpšpicē, kur paveras brīnišķīgs skats uz  

Vācijas augstāko virsotni Cūgšpici. Nesteidzīga kalnu pastaiga 

apmēram 3 stundu garumā. Pēcpusdienā vai nu apmēram 7 km 

pastaiga gar  Alpensee ezeru Cūgšpices pakājē vai vienkārši  

dzīves baudīšana Garmiš - Partenkirhenē, kur ik uz stūra vilina 

kāds bavāriešu alus krodziņš, smaržo ābolu strūdeles ar vaniļas 

mērci, kokgriezumiem un zīmējumiem rotātās mājas gluži kā 

pasakā. 

Nakts viesnīcā Garmiš-Partenkirhenē. 

5. diena – 26. augusts, trešdiena  
Brokastis viesnīcā. 

Apmeklēsim Etāles klosterbaznīcas (Ettal) apmeklētājiem 

pieejamo klostera daļu, kas sākotnēji celta gotiskā, vēlāk 

pārbūvēta baroka stilā un ir viena no visievērojamākajām 

Dienvidvācijas baroka celtnēm. Jau kopš seniem laikiem klosterī 

tiek ražots Etāles klostera liķieris, kuru suvenīru veikaliņos var 

nopirkt arī šodien!  

Tālāk dosimies uz Berhtesgādeni - kalnu kūrortpilsētu Vācijas 

Alpu pakājē. Šis rajons ir viens no skaistākajiem rajoniem ne tikai 

Vācijā, bet arī Eiropā. Dosimies pa gleznainu kalnu ceļu līdz īstam 

inženiertehnikas meistardarbam Hitlera “Ērgļa ligzdai”, no kura 

paveras elpu aizraujoša Alpu kalnu ainava! Romantisks 

izbrauciens ar kuģīti pa Ķēniņa ezeru – augstāko kalnu ezeru 

Vācijā, Bavārijas Alpu ielokā. Ceļš uz Minheni. 

Pastaiga pa Minhenes vecpilsētu. 

Viesnīca pie Minhenes. 

6. diena – 27. augusts, ceturtdiena  
Brokastis viesnīcā. 

Nirnberga - visvāciskākā no visām Vācijas pilsētām, greznu 

gotisko baznīcu, apburošu strūklaku, rotaļlietu, un piparkūku   

pilsēta. Apskatīsim  Sv. Lorenca katedrāli, Veco Rātsnamu, Sv. 

Sēbalda katedrāli, svētās Dievmātes baznīcu ar dejojošajiem 

cilvēciņiem, A. Dīrera māju muzeju, Kaizenburgas pili, no kuras 

atklājas lieliska pilsētas panorāma. Un, protams, slavenās 

Nirnbergas desiņas. 
Ceļš līdz Vroclavai.  
Viesnīca Vroclavā. 

 

http://www.balt-go.lv/
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7. diena – 28. augusts, piektdiena 

Brokastis viesnīcā. 

Pusdienu pauze Polijā.  Mājupceļš 

 

 

 

 

 
 

Ceļazīmes cena 585 EUR / 565 EUR bērniem līdz 15 gadiem 

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

Cenā iekļauts: 
 transporta pakalpojumi komfortablā autobusā ceļojuma laikā 

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

 Balt-Go grupas vadītāja - gida pakalpojumi latviešu valodā 
 

Papildus izmaksas*   

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

 Personīgie izdevumi 

 Regensburgas desiņas: 6 desiņas ar kāpostiem 9.90 EUR 

 Linderhofas pils + parka apmeklējums: 8.50 EUR 

 "Highline179" tilts:8 EUR, ja grupa 20+, tad 7 EUR. Bērniem līdz 14 gadiem: 5 EUR 

 Ja vēlas ar liftu uzbraukt līdz tiltam papildus 5 EUR 

 Hitlera Ērgļa ligzda 16,60 EUR, bērniem līdz 14 gadiem 9,60 EUR 

 Ķēniņa ezera kuģītis 16 EUR 

 
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 12.04.2019. 

Trešā iemaksa  
līdz 12.06.2020. 

Pilnas summas apmaksa līdz 
01.08.2020. 

100  EUR par personu 150 EUR par personu 150 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 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.  
 

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! 
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