
 

 
 
 
 
 
 

 

Vācijas atrakciju parki un Berlīne 
17. – 22. oktobris,  2020. gads.  

Ekskursijas vadītāja Agra Kļaviņa 
Cena 435 EUR/ 400 EUR bērniem 

 

 

Ceļojums ģimenēm ar bērniem. Brauciens uz Vācijas atrakciju parkiem lielajiem ir kā atgriešanās 
bērnībā, bet bērniem – prieki un piedzīvojumi. Izbaudīsim emociju gammu populārākajos 
Ziemeļvācijas atrakciju parkos – «Heidepark», «Serengeti Safari» un «Soltau» termālo ūdeņu parkā! 
Apmeklēsim Valsrodes putnu parku, kur var sastapt vairāk nekā 650 dažādu putnu sugu no visas 
pasaules. Mājupceļā Berlīnes apskate. 
 

 

17. oktobris, sestdiena 
 

Izbraucam pl. 5:00 Smiltene, pl. 5:40 Valmiera, pl. 6:20 Cēsis, pl. 7:00 
Sigulda, pl. 8:00 Rīga (Jugla).  
Ceļš cauri Polijai. Pusdienu pauze Polijā. Viesnīca Polijā. 

18. oktobris, svētdiena 
Brokastis viesnīcā. 
Dodamies uz Vāciju! 
(400 km) 
 

 Valsrodes putnu dārzs – sugu skaita un platības ziņā pasaulē 
lielākais putnu parks. Atrodas Lejassaksijas federālajā zemē Vā-
cijas ziemeļrietumos. 

(50 km) 

 Celle – skaista pilsēta Ziemeļvācijā. 
 

Viesnīca Z-Vācijā. 

19. oktobris, pirmdiena 
 

Brokastis viesnīcā. 
Diena piedzīvojumiem un adrenalīnam! 
 

 Atrakciju parks “Heidepark” – lielākais šāds Ziemeļvācijā. Ame-
rikāņu kalniņi, karuseļi visām gaumēm, braucieni pa kalnu upi 
un citas galvu reibinošas atrakcijas. Īpaši drosmīgiem – “Scream” 
– garākais brīvais  kritiens pasaulē no 103 m augstuma. Atpūtai 
starp piedzīvojumiem – atrakciju vilcieniņi, pirātu un indiāņu 
šovi. 

 Termālais ūdens parks „Soltau” – ūdenskritums, burbuļvannas, 
ūdens masāžas, peldbaseini – gan telpās, gan zem klajām debe-
sīm. 

 

Viesnīca Z-Vācijā. 

20. oktobris, otrdiena 
 

Brokastis viesnīcā 
Brīvdabas zoo un atrakciju parks „Serengeti-Safari” – 165 ha lielu 
teritoriju apskatīsim ar speciālu autobusu. Te brīvā dabā staigā žira-
fes, lauvas, degunradži, tīģeri, pērtiķi un daudzu citu eksotisko sugu 
dzīvnieki. Būs iespējams pabarot dzīvniekus ar turpat nopirktu un 

 
 

 
 

 
 
 
 



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

tiem piemērotu barību. 
Ceļš uz Berlīni. 
Viesnīca pie Berlīnes. 

21. oktobris, trešdiena 
 

Brokastis viesnīcā. 
Berlīnes apskate – Аleksandra laukums, Jaunavas Marijas baznīca, 
Sarkanais rātsnams, Neptūna strūklaka, televīzijas tornis, 
Brandenburgas vārti, Reihstāgs u.c.  
Brauciens ar kuģīti pa Šprē upes kanāliem Berlīnē 
Iepirkšanās kādā no Berlīnes lielveikaliem..  
Iespēja brīvajā laikā apmeklēt „Legoland” vai Berlīnes Zoo. 
Polijas robežas šķērsošana. 
Viesnīca Polijā. 

22. oktobris, ceturtdiena 
 

Brokastis viesnīcā 
Mājupceļš ar pusdienas pauzi kādā Polijas krodziņā 
 

Cenā iekļauts:  
 transporta pakalpojumi komfortablā autobusā ceļojuma laikā 

 visas naktis 2 vai 3 *** viesnīcās ar brokastīm, divvietīgās istabās ar  WC un dušu. Iespējamas arī jauniešu 
mītnes, kur sanitārais mezgls ir atsevišķi un istabiņā jādzīvo 2-4 personām. 

 Balt-Go grupas vadītāja - gida pakalpojumi latviešu valodā 
 

Papildu izmaksas*   (pēc izvēles): 

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

 Valsrodes putnu parks – 15 / 20 EUR 
 Safari – 30 EUR + 5 EUR (visa programma) 
 „Soltau” – 14 / 21 EUR (4 stundas) 
 „Heidpark” – 26 / 32 EUR (ja grupā +20 cilvēki, būs lētāk) 
 brauciens ar kuģīti Berlīnē 
 pusdienas un vakariņas 

 personīgie izdevumi 
* 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 12.04.2020 Trešā iemaksa līdz 
12.07.2020 

Pilnas summas apmaksa līdz 
1.09.2020 

50 EUR no personas 150  EUR 150 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: 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! 
 

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

