
 

 

 

 

 

 

 

SPA atpūta Alpos un pie 
Vidusjūras 
16.–26.07.2020. 

Cena 550 EUR/ bērniem līdz 15 gadiem 520 EUR 
 

Ekskursijas vadītāja Agra Kļaviņa 
 

Dodamies uz Alpiem. Staigāsim pa kalnu takām, baudīsim termālos ūdeņus un jutīsimies 

kā Alpu SPA. Gandrīz nedēļu dzīvosim imperatoru iecienītajā Bādgašteinā. Tur ir gan 

varens ūdenskritums, gan grandiozas ainavas. Brauksim pāri Alpiem pa bezgala skaisto 

Grosgloknera augstkalnu ceļu. Franča Jozefa ledājs, murkšķi un Austrijas augstākā Alpu 

virsotne. Itālijā atpūtīsimies un peldēsim Vidusjūras ūdeņos. Pa ceļam arī kāds “šopings” 

Itālijas lielveikalā. Desmit dienu ceļojumā raudzīsimies uz kalnu virsotnēm, iesim 

pārgājienos, peldēsimies, atpūtīsimies, aizmirsīsim par ikdienu un “uzlādēsim” savus 

enerģijas “akumulatoriņus”. 
   

1. diena – 16. jūlijs, ceturtdiena 
 

Latvija, Lietuva, Polija 

Izbraukšana 5.30 no Smiltenes, 6.00 no Valmieras, 6.40 no Cēsīm (pie 

viesnīcas), 7.30 no Rīgas (Jugla), 8.45 no Bauskas Rimi. 

Ceļš cauri Polijai. Pusdienu pauze Polijā. Viesnīca Polijā. 
 

2. diena – 17. jūlijs, piektdiena 
 

Polija, Čehija, Austrija 

Brokastis viesnīcā. 

 Brauciens cauri D-Polijai, Čehijai, Austrijai.  

 Mikulova. Skaista Čehijas pilsētiņa ar pili. Pilsētiņas apskate un 

fotopauzes. Neliela pastaiga (1 h) uz tuvējo kalna virsotni. Pusdienas 

čehu krodziņā (aptuveni 10 EUR). 

 Vēlu vakarā ierašanās Bādgašteinā, kur 5 naktis paliekam viesnīcā 

„Simader”. 
 

3. diena – 18. jūlijs, sestdiena 
Austrija, Bādgašteina, Bādhofgašteina 
Brokastis viesnīcā. 

 Ekskursija pa Bādgašteinas pilsētiņu. Viens no Austrijas augstāka-

jiem un krāšņākajiem ūdenskritumiem. Termālie ūdeņi un to baudī-

šana. 

 Austrijas Alpu pasakainie dabas skati. 

 Kalnu aklimatizēšanās diena Rauris ielejas kalnos un aizā (alternatī-

vais variants – neliela fotopastaiga).  

 Vakarā atpūta baseinā Bādhofgašteinā.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. diena – 19. jūlijs, svētdiena 
Austrija, Vagraina. 

Brokastis viesnīcā. 

 Lihtenšteinas aiza un murkšķu ziede. 

 Kalnu pārgājiens 4 stundas.  

 Pusdienas kalnu krodziņā 

 Atvieglotais variants:  

 uzbraukšana ar pacēlāju un fotopauze. Atpūtas parka apskate un 

kalnu krodziņš,  

 peldēšanās piedzīvojumu baseinā Wasserwelt Wagrain 

www.wasserwelt.at, 

 došanās uz skaistu kalnu ezeriņu un atpūta ar fotopauzi pie 

ezeriņa. Neliela pastaiga.  

 Pēcpusdienā Therme Amade (www.thermeamade.at). Baseins ar 

termālajiem ūdeņiem ar īpašu sāļu sastāvu. Baseinā kafejnīca.  
 

5. diena – 20. jūlijs, pirmdiena 
Austrija, Dorfgašteina, Gosarla 

Brokastis viesnīcā. 

 Pārgājiens pār ainavisku kalnu kori uz Kreuzkogel virsotni 

(2027 m) 

 Piemērotos laikapstākļos iespējams pārbrauciens uz Grosarlas 

ieleju un āra baseina apmeklējums. 

 Atgriešanās pāri kalnu grēdai un pelde Dorfgašteinas āra ba-

seinā.  

 Pusdienas kalnu krodziņā. 
 

6. diena – 21. jūlijs, otrdiena 
 

Austrija, Bādgašteina.  
Brokastis viesnīcā. 

 Diena bez autobusa. 

 Dodamies augšup kalnos ar Stubnerkogel pacēlāju. Iespēja iet pa 

Eiropā visaugstāk esošo iekārto tiltu, kas savieno  

divas virsotnes un ved pār dziļu ieleju. Labos laikapstākļos brīnišķī-

gas ainavas un neliels 3–4 stundu pārgājiens. Tiem, kuri nevēlas do-

ties pārgājienā, – kalnu baudīšana un fotopauze. 

 Atpūta Bādgašteinas termālajā ūdensparkā Felzenterme 
(www.felsentherme.com).  
 

7. diena – 22. jūlijs, trešdiena 
 

Austrija, Grosglokners, Itālija 
Brokastis viesnīcā. 

 Grosgloknera Alpu panorāmas ceļš (labos laikapstākļos). 

Augstā Tauerna nacionālo parku šķērso Grosgloknera augstkalnu 

ceļš, ko uzskata par vienu no skaistākajiem pasaulē. Būs gan kalnu 

serpentīni, gan ledāji, gan brīnišķīgas kalnu ainavas. 

Ceļš uz romantisko, kalnu ieskauto Itāliju. 
 

8. diena – 23. jūlijs, ceturtdiena 
Itālija 

Brokastis viesnīcā. Diena, kad peldamies un atpūšamies Vidusjūrā. 

 Vidusjūra, atpūta un nakšņošana pie Adrijas jūras. Baudām!  

9. diena – 24. jūlijs, piektdiena 
Itālija 

Brokastis viesnīcā. Diena, kad peldamies un atpūšamies Vidusjūrā. 

 Iespēja grupas vadītāja pavadībā doties uz Venēciju ar sabiedrisko 

transportu. Ekskursijas cena 25 EUR 
 

http://www.wasserwelt.at/
http://www.thermeamade.at/
http://www.felsentherme.com/


Kalnu pastaigām nepieciešami slēgti, ļoti ērti un iestaigāti apavi, kam ir labi protektori. Noderēs izturīgas, neslīdošas 

botas vai kalnu zābaki. Pastaigām kalnos būs nepieciešama neliela mugursoma, ūdens pudele, saules cepurīte, 

saulesbrilles un katram gadījumam – arī lietusmētelis. Spēkus ievērojami ļaus ietaupīt pārgājienu/kalnu nūjas. Ja ir, 

ņemiet tās līdzi! 
 

Laikus parūpējieties par ceļojumam nepieciešamajiem dokumentiem: 

- derīga pase vai personas apliecība (eID karte); 

- Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) un/vai privātā veselības un dzīvības apdrošināšanas polise, kas sedz arī 

repatriācijas izdevumus uz mītnes zemi personas nāves vai smagas saslimšanas gadījumā. Iespēja pasūtīt apdrošināšanu, 

piesakoties ceļojumam Balt-Go ofisos; 

- nodrošinieties ar ceļošanas dokumentu, biļešu un apdrošināšanas polises kopijām (gadījumam, ja dokumentu oriģināli 

ceļošanas laikā nozaudēti). 
 

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.  
 

Balt-Go informē, ka brauciena laikā tiks filmēts un/vai fotografēts un foto/video tiks izmantoti 

publicitātei. 

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 pie-

teikšanās brīža 

 

otrā iemaksa  

līdz 12.03.2020. 

trešā iemaksa  

līdz 12.05.2020. 

 

līdz  

01.07.2020. 

 

100 EUR no personas 100 EUR no personas 200 EUR no personas atlikusī summa 
 

Pieteikšanās ceļojumam notiek, iepazīstoties ar maršruta aprakstu, izlasot klienta līgumu, kuru akceptējat, veicot pirmo 

iemaksu: https://balt-go.lv/par-mums/klienta-ligums/ 
 

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. Iemaksātos līdzekļus var 

pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā. 

 

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! 

10. diena – 25. jūlijs, sestdiena 
Itālija, Austrija, Čehija, Polija 
Brokastis viesnīcā. 

Brauciens no Itālijas cauri Austrijai, Čehijai. Nakšņošana pie Katovices 

Polijā. 
 

11. diena – 26. jūlijs, svētdiena 
Polija, Lietuva, Latvija 

Brokastis viesnīcā. Ceļš cauri Polijai.  

Pusdienu pauze Polijā. Ceļš cauri Lietuvai. Atgriešanās Latvijā jau naktī. 

 

 

 

 
 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

 viena vieta komfortablā tūristu klases 

autobusā, 

 visas naktis viesnīcas divvietīgās 

istabiņās (ar brokastīm), 

 ekskursijas vadītāja pakalpojumi, 

 minētā programma bez papildu maksas 

par atsevišķu dienu ekskursijām. 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

 Zalcburgas zemes karte 68 EUR, bērniem no 6 līdz 

15 gadiem Zalcburgas zemes karte 35 EUR, 

 pusdienas vai vakariņas aptuveni 14 EUR, 

 ekskursija uz Venēciju (25 EUR), 

 piemaksa par apdrošināšanu 10 eiro (20 eiro, ja 

ceļotājs vecāks par 70 gadiem), 

 papildu vieta autobusā 70 EUR, 

 piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 100 EUR. 

mailto:balt-go@balt-go.lv
https://balt-go.lv/par-mums/klienta-ligums/

