
 

 

 

 

 

 

 Rundāles pils ziemā. 
Varenā trīsvienība: Kroņvircavas muiža, Jelgavas 

un Rundāles pils. 
Sestdiena, 1.02.2020. 

 Cena 27 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 24 EUR 
Grupas vadītāja Lauma Abramsone 

Izbraukšana pl. 7.00 no Smiltenes, pl. 7.30 no Valmieras, pl. 8.00 no Cēsīm 
 

Vai zini, kur atrodas Latvijas  “Mazā Versaļa” un to, ka Jelgavas pils pagalmā varētu ievietot 
Rundāles pili ? 
Vircavas muiža jeb, kā senāk to dēvēja, Kroņvircavas muiža, Jelgavas pils un Rundāles pils 
savulaik bijušas varena trīsvienība. Visas trīs projektējuši un cēluši vieni un tie paši arhitekti 
un būvnieki.   

Rundāles pils 
 

Kamēr vēl Rundāles pils nav tērpusies sastatņu “mētelītī”, iepazīsim šo 
krāšņo un nozīmīgāko baroka un rokoko stila arhitektūras pieminekli 
Latvijā. Lielā loka ekskursijas laikā aplūkosim pils telpu zelta spožumu, 
porcelāna mirdzumu, krāsu spilgtumu, nepārspējamos griestu interjerus, 
senlaicīgās gleznas un mēbeles. 
 

Jelgavas pils 
Jelgavas pils ir ievērojamā Krievijas galma arhitekta itāļa Frančesko 
Bartolomeo Rastrelli agrīnā perioda darbs un viens no retajiem Jelgavas 
arhitektūras pieminekļiem, kas saglabājies līdz mūsdienām. Lielākā baroka 
pils Baltijas valstīs, kādreizējā Kurzemes un Zemgales hercogu rezidence, 
Kurzemes guberņas administratīvais centrs, šodien Latvijas 
Lauksaimniecības Universitātes galvenā mītne. 
Apskate no ārpuses! 
 

Kroņvircavas muiža 
Viens no pagasta lepnumiem parasti ir tās teritorijā esošā muiža vai pils. 
Gan atjaunotas, gan arī pamestas novārtā, tās ir ēkas ar vairāku gadsimtu 
vēsturi un unikāliem stāstiem. Tāda ir arī Vircavas pagasta muiža ar savām 
kompleksa ēkām. Vienu no tām – pārvaldnieka māju – 2018. gadā iegādājās 
rīdzinieki – Mārcis un Aiga Zommeri. 
Imants Lancmanis Vircavas muižu ir nodēvējis par mazo Kurzemes Versaļu. 
Un tik tiešām – savulaik muiža bijusi gana grezna, tā bija Kurzemes hercoga 
Pētera Bīrona iemīļota uzturēšanās vieta. Ievērības cienīgs bijis muižas 
parks – 15 hektārus plašs baroka stila dārzs ar savdabīgu dārza parteru. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



 

 Pusdienu pauze kādā no vietējām kafejnīcām. 
 

Ieskats siera ražotnē, degustācija un iegāde. 
Bauskas novada Codes pagastā strādājošais Ingas Celmas ģimenes 
uzņēmums pāris gados no nelielas sierotavas pāraudzis plašā ražotnē ar 
degustācijas zāli. 
 
Atgriešanās Cēsīs ap pl. 21.00, Valmierā pl. 21.30, Smiltenē 22.00 

 

 
 

Ceļazīmes cena 27 EUR, bērniem 24 EUR. Papildu vieta autobusā 10 EUR. 

 
Uzmanību! Programmā var būt izmaiņas saistībā ar 
neparedzētiem apstākļiem. 
 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti – 
derīga pase vai ID karte.  

 

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.  
 

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. 

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

publicitātei. 

 

Grupas lielums 20-40 personas (autobusa lielumu iespējams precizēt, zvanot uz «Balt-Go» biroju 

aptuveni nedēļu pirms brauciena) 

 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI pa tālr. 27775764; 27661174, balt-go@balt-go.lv, 

personīgi «Balt-Go» birojos Rīgā, Cēsīs, Raunā vai Valmierā 
 

 

Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma 

noteikumiem: www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties ar 

«Balt-Go», iemaksu grafiks var būt citādāks. 
 

piesakoties līdz  
16.01.2020. 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

10 EUR 
Avansa maksa 

jāveic 5 dienu 

laikā no 

pieteikšanās brīža 

atlikusī summa 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

• Rundāles pils Lielais loks  

Ekskursija: 

11 EUR pieaugušajiem, pensionāriem;  

9 EUR studentiem, uzrādot apliecību,  

5,50 EUR skolēniem, 

bez maksas – 1., 2. gr. invalīdiem. 

(Ieejas maksa atkarīga no grupas lieluma!) 

• Kroņvircavas muižas ekskursija – ziedojumi 

• Siera ražotne, degustācija – 3  EUR no 

personas 

• Brauciena laikā par papildu maksu var tikt 

piedāvāti vēl citi objekti un maltītes. 

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

