
 

 

 

 

 

 

Ziedošā Ventspils Pilsētas svētku laikā 
Sestdiena, 1.08.2020. 

 Cena 33 EUR / bērniem līdz 15 gadiem 28 EUR 
Grupas vadītāja – Gunta Rozentāle 

Izbraukšana pl. 5.20 no Smiltenes, 5.50 no Valmieras, 6.30 no Cēsīm, no Rīgas 7.40 
 

Ventspils apskate ar kājām un ar autobusu no Piedzīvojumu parka līdz jūrai. Vecpilsētas 
šarms. Krāšņās un dažādās strūklakas. Ekskursija ar kuģīti «Hercogs Jēkabs». Ventspils krāš-

ņie ziedu paklāji. Dažādās brīvdabas skatuves un mājražotāju kārumi. 
 

  

Svētku gājiens! 
 

 

 Ekskursija Ventspils pilsētā kopā ar “Balt-Go” gidu 
Ventspils savus viesus neatstāj vienaldzīgus - tā ir kā neliela valsts valstī. 
Ventspils ir puķu un strūklaku galvaspilsēta, tās ielās skatāmas krāsainas 
govis, ielas, parkus, skvērus un iekšpagalmus rotā puķu skulptūras, figurāli 
puķu veidojumi un dobes. 
“Balt-Go” gida pavadībā iepazīsim pilsētas ainaviskākās vietas, aplūkosim 
Ventspils mola teritoriju. 
 

 Brīvajā laikā iespējams baudīt plašo svētku programmu 
Baltijas Ziedu paklāju festivāls! 
Brīvais laiks koncertu un šovu apmeklējumam. 
 

 Brauciens ar kuģīti “Hercogs Jēkabs” (pēc individuālas 
vēlēšanās) 
Kuģītis tūristus vizina 45 min ilgā braucienā pa Ventas upi līdz jūras moliem. 
Šī ir iespēja Ventspili un tās brīvostas industriālo darbību iepazīt no cita 
skatu punkta.  
 
 
Atgriešanās Cēsīs ap pl. 22.00, Valmierā 22.30, Smiltenē 23.00 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



Ceļazīmes cena 33 EUR / bērniem 28 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.balt-go.lv/lv/klienta-ligums. 

Vienojoties ar “Balt-Go”, iemaksu grafiks var būt 

citādāks.  

 

 

 

 Atsakoties no ceļojuma 14 dienu laikā pēc pieteikšanās, tiek atgriezta visa iemaksātā nauda.  

Atsakoties no ceļojuma vēlāk kā 14 dienas pēc pieteikšanās, tiek ieturēti 10 eiro. 

Atsakoties pēc  17.07, tiek ieturēta visa iemaksātā nauda. 

 Iemaksāto var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā. 

piesakoties līdz  
17.07.2020. 

(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: 
 

• Brauciens ar kuģīti “Hercogs Jēkabs” 

(2019.gada cenas) – 2.3 EUR pieaugušajiem / 
1.5 EUR skolēniem, senioriem, studentiem 
(uzrādot apliecības) 

• Brauciena laikā par papildu maksu var tikt 

piedāvāti vēl citi objekti un maltītes. 

 

mailto:balt-go@balt-go.lv

