
  

 
 

  
 
 
 

 

 

SANKTPĒTERBURGA LIELDIENU 
BRĪVDIENĀS 

4 dienas, 10.–13. aprīlis, 2020. g. 
Grupas vadītāja Žanna Otersone 

Maksa – 255 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 205 EUR  
 

Sanktpēterburga ir skaista un apbrīnas vērta visos gadalaikos. Taču īpašs šarms 

un burvība tai piemīt pavasarī, kad mostas daba un gaisā jaušama aizejošās 

ziemas elpa, bet mājās atgriežas gājputni. Patiesi karaliska un majestātiska 

pilsēta, kuras vēsture joprojām ir noslēpumu apvīta un izziņas vērta. 

1. diena – piektdiena, 10. aprīlis 

Izbraucam pl. 4.00 no Smiltenes, pl. 5.40 no Cēsīm, pl. 5.10 no 

Valmieras. 

Brauciens cauri Igaunijai, robežas šķērsošana. 

Sanktpēterburga – Pētera I lolojums un lepnums. Apskates 

ekskursija pa pilsētu ar autobusu un kājām. Tilti un laukumi, 

četras galvenās katedrāles, plašie prospekti, pilsētas varenās ēkas – 

Ņevas krastmalas pilis, Petropavlovskas cietoksnis, Marsa 

laukums, Vasilija salas kolonnas, Pētera I nams. Viesnīca 

Sanktpēterburgā. 

2. diena – sestdiena, 11. aprīlis 

Brokastis viesnīcā.  

Krievu mākslas muzeja apmeklējums. 1898. gadā atklātajā 

muzejā atrodas pasaulē lielākā krievu tēlotājmākslas kolekcija. 

Apskatāmā ekspozīcija ļauj pilnībā izsekot krievu mākslas 

attīstībai desmit gadsimtu garumā, sākot ar Andreja Rubļova, 

Simona Ušakova, Novgorodas un Pleskavas skolu fascinējošajām 

ikonām.  

Katedrāles “Spas na krovi” apmeklējums. Viens no 

Sanktpēterburgas arhitektūras un mākslas izcilākajiem šedevriem 

ir Kristus Augšāmcelšanās baznīca ar deviņiem kupoliem, ko 

mēdz dēvēt arī par «Spas na krovi» vai Pestītāja asiņu baznīcu. 

Baznīcas augstākā torņa smaile slejas 81 metra augstumā. 

Notikums, kura dēļ dievnams uzbūvēts, ir traģisks. Dodamies 

uzzināt! 

“Krievu degvīna muzejs” – ekskursija un degvīna degustācija. Te 

uzzināsim patieso krievu degvīna tapšanas vēsturi un noslēpumus.  

Viesnīca Sanktpēterburgā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

3. diena – svētdiena, 12. aprīlis 

Brokastis viesnīcā. 

Jusupova pils – viena no krāšņākajām Sanktpēterburgas dzimtu 

pilīm, kurā notika atentāts pret cara ģimenes mīluli – Gregoriju 

Rasputinu. Ekskursijas laikā redzēsim krāšņāko privāto teātri un 

iziesim pēdējo Rasputina ceļu. 

BRĪVAIS LAIKS SUVENĪRU IEGĀDEI VAI MUZEJA 

APMEKLĒJUMAM. 

Vakariņas krievu krodziņā ar krievu virtuvi. 

Viesnīca Sanktpēterburgā.  

4. diena –pirmdiena, 13. aprīlis 

Brokastis viesnīcā. 

GRAND makets – Krievijas valsts. Piecu gadu laikā desmitiem 

profesionāļu strādāja pie tā izveidošanas dienu un nakti. 

Izkārtojumā ir parādīti dažādu pilsētu un reģionu vispārinātie 

attēli, žanra ainas atspoguļo gandrīz visu cilvēku darbību veidus. 

Šis objekts ir patiesi unikāls un interesants. 

Mājupceļš caur Narvu. 

 

Ceļazīmes cena 255 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 205 EUR 

Papildu vieta autobusā 70 EUR. Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 60 EUR 

Cenā iekļauts: 
 transporta pakalpojumi komfortablā autobusā ceļojuma laikā, 
 visas naktis 3*** viesnīcā ar brokastīm, divvietīgās istabās ar WC un dušu,  

 „Balt-Go” grupas vadītāja-gida pakalpojumi latviešu valodā. 
 

Papildu izmaksas*: (2019. gada cenas) 

 Petropavlovskas baznīcas apmeklējums – 450 RUB/pers., 

 Krievu degvīna muzejs – 650 RUB/pers., 

 Katedrāle “Spas na krovi” – 450 RUB/pers., 

 Krievu mākslas muzejs – 1000 RUB/pers., 

 Jusupova pils – 800 RUB, 

 Grand makets – 540 RUB/pers., 

 Elektroniskā bezmaksas vīza uz Sanktpēterburgu (Latvijas pilsoņiem), ja mēs palīdzam nokārtot 

10 EUR no personas. Bezmaksas vīzu patstāvīgi var nokārtot šeit - https://evisa.kdmid.ru/. 

Obligāta ir veselības apdrošināšana, kas derīga Krievijas teritorijā! 

 Elektroniskās vīzas saņemšanai nepieciešams: (ja kārtojat ar biroja palīdzību) pases kopija; 1 

elektroniska fotogrāfija (atbilstoši parametriem); aizpildīta anketa, ko varēsiet saņemt birojā vai 

nosūtīsim Jums uz e-pastu.  
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 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 12.02.2020 

Trešā iemaksa  
līdz 12.03.2020. 

Pilnas summas apmaksa līdz 
1.04.2020. 

50 EUR par personu 75 EUR par personu 75  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 var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētājā ceļojumā.  

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti: Derīga LR pilsoņa pase, kas vēl derīga 6 mēnešus pēc .brauciena !!! Pases, kas izdotas līdz 2007.gada 19. 
novembrim (beztermiņa un uz 50 gadiem izdotās), 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

